Daďben.
1.

Žiwot fwatého Hnǧona,
bisleupa Ǧractanopolitanského (Ǧrenoble)
N. llN.

Do počtU mUžů kterjž w stťedowěkUswa:
tým žčwotem swým cjrťew oždobowalč, naležj také

sw Huǧo, bčskup Ǧrarčanopolitňnský Narodčl se
lěta 1053 na Nowém hradě (()butššu nšuf) w bč:
skmostwj Balenském w Franckém krňlowsřwj ležj:
cjm, kdež geho rodččowé, gak Urozenosij tak ť bo:

habognostj a neauhonným obcowňnjm proslUlj,
fwé statkh mčli. Y tč wedlč synúčka gčž od dčtčn:
sřwj ke wssemu dobrčmU a nawhkalč grg na

kúzeň a búzeň Božj; i dočkalč se na nčm te
radosti, že fe na tčlr ť na dussť dokonalým kře:
sťanem stal. Byl postawy wysoké a sstjhlé,
twúřč slččné a mrawů Usslechtilých; wesskeré geho
smeysslenj a skUtky ždobčla pťemčle pančckú styd:
lčwost, gčž osťražťtým nad smysly bdčnjm a
tUhau kúznj hagčl a ožiwowal
Rozfčlhlall těž
Ziwoto Swatých u.
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Učenostj nad giné wynčkal a nťcménč býwal
wždy lee wssem wljdný a ponjžený, rúd odpan:
sstjwage wťnnjkům swým; w nebodňch pak trpť:
lčwý a tťchú, w službě Božj horliwý, žčwý to
přjflad wčřjcjch, dw slowu, w obcowciuj, w lčxsce,
U wjťe, w čistotě.e (l. Tčm. :1, 12.) Z ohledu

tak stfwčlýchctnostjawlastnostjwýborných

uzna:

la ho důstognč: kapčtola Balenskú za hodného,
by k audům gegjm přčpočtrn byl
Tédož času byla cjrfew swata welčkúmč

neřestmiskljčrnú To wlda fw otrc Řehoř fll
zasadčl se prots temto neřadům a wysjlal k oo:
straněnj gčch do wssrch zemj muže sslechetné,
Utwrzené w búznč Božj a w zúkoncch cjrkewnjch
zbčhlé. Do zemi Francauzské bhl poslún biskup
Dťenský, též Huǧo nažwaný, muž obezřctný a
dokonalý. Ten šbledaw, že miš Huǧo gest bo:
habogný, a že mú powčst wrlmč chwalťtebnau,
swčřjl mu neyprwé ččxst swé prawomocnostč, a
wčda, že wrlmč opatrně si w tom ppčjn.i a že
požehnúnj Božj ď njm gest, welčce si ho obljbčl,

a proto i roku 1088 do Nwignonu
š sebaU wžal
NU šhromaždčnj

na fUěm

otcowé o zaležčtostech cjr:

keijcb rokugj, ao prichazegj ooslowé zbčskup:
stwj Gracianooolčtanského, žadagjre Huǧona
za biskupa swého, proto žrby ncřňdy w témž
také bčskupstwj znilelé, neylépe odstranitč mohl.
Slnssc Huǧo wčci tyto, Ulrkl se núramne a
š plúčem prosil, aby se takowé břemeno Ua ra:
mena geho nekladlo, žc nemú anč důstatečných

Sw. Hugo.

Z

let, anč potřebné kussenostč, tjm méně gakých
clnostj, a že nčkdčl k tomU nepřťwolj, aby dů:
stognost bčskupa se posskwrňowala
nččemnostj

geho. Čjm wssak che odporowal, tjm che do:
léhal na něg wyslanec papežský, řka, na Boba
abo se zpoléhal, nčkoli na swau sjlu, a š hůry
aby po:axoc daufal, doo dúrce wssrho dobrébo,
genž gj rúd udčlnge prosjcjm ho. TU wťda
Huǧo,u žr déle wzdorowati nelze, podrobil se
sice fonečnč žčxdosiem poslú, ale nic méně při
každé přjležčtostť, aby tobo křjže sprostčn byl,
prosilč nrpsxestčxwal. u Na nčm fc woplnčla

slowa: deo
(Job
nižug

se pončžuge, budr w sláwě;e

22, 29.) xčjm gsi uwčxtssj,tjm che

se po:

wc wssech wčcech a nalezneš mťlost před

Bohem.e (Sirclch Z, 20.)
Pro

poswčcenj na bčskupstwjmUsilfe Huǧo

osobnť k swalémU otcč do Řjma obsútčtč, kamž
ho brz toho powěst welmč chwalilebnň byla přc:
defsla. xTam kdnž na poswěcenj čckage dlel,
Upadl z dopusslěnj Božjbo do welani tčžfého
pokussrnj, taf že na prozřetedlnostť Božské po:

chybowati počal.

To mage za znamrnj fwé

nehodnostč, hledčl grsslč gedrnkrúte auřad bťskuw:

ský še sebe šwrbnautč. Wsse nadarmo. Swatý
otcc fúm w fňzni Božj nad mer zbčhlý, tčssil
ho řka: :Ze Hospodčn kčxrú a trefce, kohož mi:
luge, a bťčuge syna, gehož pťigjmú, a že čjm
ostřegssj bťč na něho připrawčl, tjm patrněgi
lécsku swaU k němu na gewo dňwčc,e č doložčl,
že ďčxbel gen proto od auřadn bťskUpského od:
1 P:
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strassitč geg hledj, an předzwjdň, že přičiněnjm
geho řjssr pekelnč:welkau UgmUutrpj.e u oZkU:
ssUgr wúš Hospodčn Bůh wňš, aby zncimé bylo,
milugete:li ho z crlého srdce a zcelé dUsse fwéze

(lU.Mogž.

13, 3.) oZa neywělssj radost měgte

bratřj mogť, když w rozlččnč pokussenj Upadnete,
wčdaUre, že to zkaUssenj .wjry wassj trpčliwost
působj, trpěliwost pak skUtek dokonalý mč:. Bla:

hoslawrný mUž, který snússjpofussenj, nebo když
bUde kussen, wezme korUnU žčwota, kleraUž za:

sljbčl Bůh těm, genž ho mčlUgj.e (Zalř.1,9.u
5, 12.) u Tyto řečť polčssťly ť posilnilh HU:
ǧona nade wsse pomysslenj tak, že pťemoha
wzdor wssrlčleý, od pahežr Řehoťe Ull. poswě:
tťlť sr dal, magr lét teprw aš srdm a dwadcct.
Kéžbychom i mo také w čaš pokUssenj,
fdyž malomyslnost nč:š skličuge, wždy se Utekli
k Bohu, genž pomocnjkem gest danagjcjm
w Něho.
HUǧo nalézl fwé bťskllpsťwj0w neywčrssjm

nrpořúde a nad mer
wala

žwustlé. Wssude pano:

hrubčx neznčxmost nňboženstwj,

wssUde brz:

božnost a hřjch, mssude nesprawrdlnost a nciti:
sky, tčlefnost a smilstwo. Také zbožj biskupské
bylo rozebrcino cčzj lakomostj, a swatý bčskup
mUsil š lidrm swým nauzi třjti. Wťda HUǧo
tUto wčc, zplakal hoťcr; wssak w naděgč, žr
KrčstUš, wřčný pastýť, milostj swau mu přčspč:
ge, gal se wyfonúwati aUřad swůg 8 mysljner
ohrožrnaU, srdcrm lč:skau planachm a horli:
wostj

neUmdlenaU.

TU

neUmělé w

zčxkonech

,

z

Sw. Huǧo.
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Božjch wyUčowal, tam blaudjcj, aby se nawrú:
tili k Bohu swému, napomjnal, zatwrzelúm čaz
snýmť a wččnými tresty wwhrožowal; swrdo:
ssjgné kčxral kčxznčmť cjrkewnjmi

powzbuzowal, aby,

a 8 slžami

gich

an milosrdcnstwj Božj se

k nim přčbljžilo, nezatwrzowali
nýbrž wččné zkúze utjkagjce w

srdcj swých,

kagjcnosti kU
Krťstu fe obreitilč, gmž č neywčtssj hřjssnjky přť:

gjmú. (Luk. 15, 2.) :Nelze wypowčdjti,e dj
sauwěký žiwotopssec geho, :gaké prčxce swatý
tento muž podstaUpťl, gaké starosti a posty pře:
stčxl, gak sc namodlťl a nabdčl, gak fe nazpjwal

a naplakal aby Uaflonťl mčlost Božj k osad:
njkum swým a na Urawau cestu ge Uwedle
Nasledek bwl welmi požehnaný
W fratkém
čase

zuměm,la fe

témčř

cela

stwj Gracianopolitanského,

twaťnost

a

biskUp:

kdež prwé

bý:

wala peleš hřjchů, tam Uynj mslostnč wpťwj:
taly ctnosti a zbožnost se rozwjgcla.
Nic
ménč žbylo grsstč mnoho ofob urputnč mčlostj

Božj pohrdagjcjcb,

rož Huǧo

wida

a

hťj:

ssnost a neschopnost swau ža přjčinu toho
magč, složťl po dwauletém blaženém zastčlwčmj
biskUpského aUřadu swau důstognost a wstaUpil

do Benedťklťnskéhoklasstera l)bčxiššoj)jšu (delo
Bo oj) w bťskupstwj Klaromontanskem, a tam
sc w pokore, w lasre a w tuhé kazniwssemožnř
cwčče, pťjfladem wssem bratřjm se stal.
Lly, gak welice zahanbuge swalý tento bčz
skup mnohébo z naš, genž se nezřjdka dosli ne:
pasrným owocem fwého auččnkowanj honosjme
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zapomjnagjce owssem, že :fdež gest Uokora, tUť

i maudrost gest,e a že :za pwssným gde ponj

ženje (Přjsl 11,0e

29 28)

Huǧo byl owssem loho mjnřnj, žeho nikdo
z tichosti klěessrernj wysrhowati nebudr, w tom
wssak se zmeylil. Neboť gak mjle se o tom
sw. otec thoř
dowědčl, přjsnč mu pťikéczal,
aby brz průtahu sc nawr.ilil a w auřad swůg
se Uwú;al.
Huǧo se gal tcď stčxdečko fwé
š omlazenau borliwostj pč:sti; lč:ska geho w ti:
chosti a samotř klčxssrernj roznjccnú, mluwila

k osadnjkům plamenňč: slowa,

rozdřjwala ledo:

wčx prsa a wnčkala až do neyhlubssj skreyssč
srdce gegich, tak že nežřjdka do frdečného plúče

se dčxwali a weřeqně před chmjrným množstwjm
ladj z hřjchů swých se zrowjdari nrostýchali,a
tak w krarkém čafe wyhymlly skoro poslrdnj
stopy pťedesslé prostooassnosti abezbožnosti dZi:
wať gest řeč Božj a mocna, a pronťkawčgssj
nad wsscliký meě Ua obč strany ostrú, a dosa:
hUgc až do rozdťlrnj dUssc i ducha klaubu laké
i mozfů (w kostrch) a rozeznawa mysslenj a

mjnčnj srdce.t (Zid 4 12)
Toho času (1186)

mel Hnǧo nrobyčegné

wťdčnj; i zdčxlo se mu, že widj Boha, an na
gcdné paussrixw biskupstwj chrňm stawj a se:
dmero bwězd cestu k nčmu Ukažuge. Meži tjm, co
pťcmrysslj, coby aď ro wrděnj znamenalo, ay
pťichňzj fw. BrUno še ssesti gessčě bratry, žú:
dage o eněgaké autočťsslč, .fdežby

kostmi a marnostj swčta, Ukryl. J

fe pťrd mrz:

mage Huǧo

Sw. Ouǧo.
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ša to, že pod hwězdamť Brnno a towaryssi ge:
ho se wyrozumjwagj, skrze něž Bůh nowý ťčxd
duchownj založťli chce, uwedl ge na gednU
welmi diwokau paussť, giž l)bšrtrušše
čilč
Karlhanse řjkali; a pomáhal gčm ten kostel a
přjbyckystawčti. Nowý tu na anssti založený
řč:d dostal gméno: řňd KarthUsianský, a stal fe
pak aUtočiss:ěm wssem, grnž za hřjchy swé tUhé

pokčmj konatť a Uraženěho Boha

myslU mřli
často,

smjrčti w au:

Tam dochazjwal sw. Huǧo welmč

když rom;x aUřednj prčxce dowolilw,

lam

wykonúwal swě modlčtby aginé pobožnosti, tam
podrobowal se neytěžssjm prarem, gakoby byl
neyposledněgssj z bratťj, a tak welice si w tč:
chosti lelňssrernj libowal, žeby tU Ua paussti na
wčky byl zůstal, kdyby to na nčm bylo zécle:
želo. Z mUsjwal grg nčkdo BrUno skutečnč na:
pomjnati, aby se giž k stadečku swému opětna:
wratčl a chlebem Božjm geg frmčl Čehož wssak
gemu pťano nebylo
toho dočkal se na otcč
swém Qdčlowi, klerýž mage roků osmdesňt, zňkon
KarrbUsianský na se wžal a po osmnňccilerč

službč Božj konečně w nňručj syna HUǧona
swatč žčwot dokonal.
Huǧo nrbyl gedsné toliko wýborným bč:
skUpem, bedliwč pečugjcjm o časnau č wěčnan
dlaženost oweček swých, nýbrž byl č kťesťanem
dokonalým, grnž súm neyorwé auplnč a dofo:
nale zachowňwal,
čemUž Učťl. Qbezřetně bdčl
nad smysly swýmť, aby neposskwrnň ččstoty a
e Q tom ssjťegise gednati bude dne 6. Řjgnal
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ncwinnosti srdre, a pjsse fe, že po 52 let,xtedh
po relý čaš swého biskUpského aUťadU ani gra
diné ženské od lwčcři nrznale Když gednaU gistá

žena ď njm mlUwčla, negfach

okolo hrdla a

ňader dosti poťestnč pťiodčnč: a on gi za to
nepokúral, diwili se, kteřjž š njm bylč, načež
on ťckl: že toho anč nepozorowal, a že ani
pochopťti nemůže, gak se pkrd zlými mysslém
kami opatřťti můžeme, nekrotjre oťj. Podobnč
mjwal laké Ussi a gazhk na Uzdč. U geho pťj:
tomnosti nefmčl nikdo bez nřjsného pokňrčmj
bližnjho pomlauwatč, ljm ménč se on sč:m opou
wčxžčl, o gčných coš neprawého mlUwitč; nrboť
každý, řjkúwal, mú na swých hřjssjch dosti, a
nenj potťeby lelenoetcnnirswědomj swého aneb
gazpka prznitč. Z úst geho newyssla takě nikdý

žúdné: lež a tak byl wždh prawdomluwný,
že
sc aUhlawnjho newřjtele swěho, hrabčte ǦUťǧona,
od

něhož

lťčkrčxte z biskUpstwj

wyhnč:n

byl,

smťle túzati mohl, ždali kdy lež z úst geho sly:
ssele.ě J

w ostatnjch geho řečech a skUtcjch ge:

wila se nadobyčegnú rozssafnost a Upřjmnost.
Repřigal nťkdý pro osobU swaU žč:dného darU;
před saudnaU stolčcj geho byli mU wsslckni lidé
fyny Božjmi a rožsUdek geho neporussila ani
osoby důstognost, anč bohatstwj, anť přč:telstwj
anč žúdný gťný ohled lčdský. K hťjssnjkúm ka:

gjrjm wssak býwal nad mer přjwčtčwý a la:
skawý, z celého srdre swého ge milowal a
8 Bohem ge smjřčti wssemožnč se snažil. Sč:m
plakúwal nad hřjchy gegťch a ťastokrč:te i na

Sw. Hužo.
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kolenňch gichprofjwal, aby na ntrpenaU křide
newzpomjnalč che,
aneb žadost Učinilč Uraže:
némU kxližnjmn; a nezťjdka obměkčily slzy swa:
tčho bčskUpazatwrzelé srdce, oč byla marnč ústa
se pokaussela. Sňm co neyswčdomilěgi plnčl
zčckonKristůw: dMčlugte nepřúrely swé, dobťe
čiňte tčm, krrřjž wčxš uenélwidj: a modlete fe

za ty,
wám,e

kteťjž wúm protiwenstwj ěinj a Urrhagj
(Mat. 5, 44.) a řjkúwal, že se nikdý

tak wrancně nemodlj gako za Uepťčxtelyswé a
gmenowitč za l,draběleGučǧona. aMimo to dǧsa
nad nljru střjdmč žiw, že zčxdussj nifdý kswémU

Užitku nrobratil wjre, než ro kzachowňnj ži:
wota bylo naneyweyš potřrbj, maae za to, že
zadussj zbožjm chudých gčst; protož gim wrsskcré

důchody fwé roždúwal,

a oroto i nrolaskawěga

ssjm otrem gegčch gmjn byl. Gak welťce tito
na frdci mU lržcli, okúžalo se zwlčxssť w čaš

neaurody a hladU, když, nrmage giž ničehož,
čjmby pomčxbal, šlatý kalčch 8 gčnými ošdobami

a klénoty biskupskými prodal, a za stržené pe:
njzr pro nč potrawp nakaupťl; ano i fwě
wlastnj konč bolby orodal kdyby to fw BrUno
nebyl prekažil, bogjcj fe, aby sw blskUp tUhaU
ké:znj bez toho welire zemdlený, nčkde nahle ne
Umřel, kdyžby pčssko po bťskuostwj chodiri pťi
nucen byl
Toto sslcchrtně lasky plné gednčmj
půfobilo tak blahodčgně na wsse strany, že i
osřatnj lčd za přjkladem milčxčfa swého ruce
chUdým ssrčdřr otwjral a ochotně wssem nUzným
pomoci pofkytowal.j j
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W tom ohledu pjsse o HUǧonowi wssjm
pré.wem geho žiwotopťsrc: :Do neho gediUého
wložila milost Božj tolik ozdobnýchxctnostj, žeby
rozděleny mezč mnohé gednoho každého Učinily
slawným.
Chwúlj:li se geho čistota? dj pa„k
dč:le,

kdož nad

prawdomluwnost,

nčho

byl

ččstotnťgssj?

paklč

kdož byl w řeťčopatrněgfsj?

paklč lčxska k blčžnjmu?

kdož byl laskawěgssj?

pakli pokora? kdož byl ponjženčgssj? pakli al:
mužna? kdož byl sstčdřegssj? amb modlirba?
kdo wraucnčgssj? aneb trpělčwost? kdo wytr:

walegssj?e u
Kněz tak dokonalý zdaž nenj pro osadU
neywětssjm dobrodťnjm a důkazcm obzwlčxsstnj
milostč Božj? Me Huǧo ginak o sobč smeysslel.
J nynj se mčl za Uebodného k zastňweinj au:
řadn biskupskěbo a ačkoli pod pečliwau ex.eho
rukan wssude ctnostč přcmilostnč wykwčtaly wždy
pťedc ťjkňwal, že auplnč Ueschopen gest k spra:
wowčmj osady a k wzdčlňwčlnj wěťjrjch owčč:
ček, a protož když sestčxrnul, fnažně sw. oťce

Honoria ll. žcidal, aby grg auřadU biskupského
zbawťl. Qslyssňn gfa,u opčtowal žcidost u JU:
noccncia ll.oprose, aby nčxměstkapro stolčcť bč:
siupskau do Gracčanopole ustanowitč rúčil. Wssak
anč tenkrúte wyslyssenjx nenalezna přinucen byl
w důstognosti swč až do smrtčsetrwati, ktercižho
roku 1182 dne 1. Dubna, když osmdeslxt lrt
stčlr bhl,

wssech tjbot

Zemskúch zbawila.

Než

ale Umřel, nawsstjwil ho Pňn Búh gesstě dlau:
hau a pťebolestnau nemocj, kterauž tak zemdlele

Sw Huǧoe

1l

že po některý čaš před fmrtj pro wěci pozem:
skě č pamět ztratil, na wčci Božj wssak a na
modlitby dobře fc pamatowal.
J w neywětchb bolestech modlťl fe neU:
stale a když fe některj domnjwalč že by tjm
bolestč swé rozmahal odpowčdčl: dZe ho mo:

dlitba nennange,

ale fjlj.e Ze rrU geho nebylo

po celý ren čaš žadného nařjkúnj anť reptanj
slyssetť; to gedině ho rmamťlo, že pro nemoc
a chorobU mnohým gest obtjžným, i prosil proto
za odnUsstčnj a hoguými slzami každý i ten
neymenssj poťlések oplakňwal.
Když ho nčkteťj
tčssčlť řkauce, aby tolťk Ueplakal, že se dobro:
wolnk nčkdň fmrtelnč neprohřessil, dal za odpo:

wřd: deož medle na tom? Nepřispčge:li núm
milosrdensťwj Božj: Uepostačj k zatracenj nasse:
mU gedčnčx gen tělesnč: a marnň mysl?
K pohrbU geho fesslo se nesmjrne množstwj

lidu, poslednj čest a laskU mu prokangjce Po:
chowan gest w kostele Matky Božj w Ǧracťa:
nopolč, a gťž po dwau létech nq to od Jnno:
cencťa ll.

za fwatého gest wyhlčxssen.

Nozgjmčxnj.
:Každý mú na swých hřjssjch přestatč a
nenj potřeby klewetami swčdomj swé aneb ga:
zyk swůg prznitč.e Tak řjkúwal swebťskup HUǧo
atak bychom takěimy smeyfsleti a gednatť mčli,
wčdauce, že kdo wady bližnjho odkrýwú, swaU
wlastnj

hanbU

Ukazuge.

Gak

prolčwxno nčam

j 2

šidnlocnl

býwú, djwatč se Ua rčmy, na nichž se Ukazuge
hnčď, tak protťwnč melč bo Učxm lčdé býtť,genž

rcidi blčžnjho wady si přťpomjnagj a š roztossj

o nčch mlij;

Uebo wado gsau rémy dusse.

N zdaž Uemúme nebr a zemč a ostatnj
žčwly, o nichž bnchom rozmlax:watč mohlč? Zdaž
nemňme i Boha stwořčtcle wesskerých sworů a
ZesU Krčsta, genž za nčxš a za Uasse hřjchy z
nesmjrné lčxskyna dřewe křjže smrt pořstaupil?
proč gsi gen wýmlUwUý w pofuzowčxnj mrawů
bližnjho swého a proč gsi tak němý, když Boha
welebčtč aneb bližnjmu chwňlu wždňtč múš?

Hleď Ua swůg wlastnj žiwot a fwé wlastnj
hřjchy kňrey a naprawug,
bližnjdo ale nechey
w pokogi, Uegsa saudcem geho. Ukrýwrn chybp
a wady geho, pokud možno a nezgeng gich,
Uemage ť tomU žňdné sprawedlčwé pťjččny, a

pamatug na staré přjslowj: anrš

mně, zegtra

tobě.e
Ll galeo před zraley pořč:dnébo člowěka
smetč a sspjnU w dome swém Ufrýwčxme, tak
také č wadn dližnjho swčho tagilč žčxdú lčxska
křesťanskň. Kdož smetť zbjrú, possoinj se, akdož
bližnjho hřjch odkrúwčx, ěinj se winn gebo aUe

px

častným. KalUžina odporně zapúcbň, kdož gj
pobnbugeš: a když zacelené rúny bratra fwého
otwjrčxš, obnowugrš geho bolesti. Smaté bUď
ti tedn dobrč gmeno bližnjbo, fwatú bUď ti ge:
ho čest! Gako Huǧo utrhačů,pomlauwačůa kle:
wetnjků nelrpel, tak také č tn ucho před klewee
tamč zawjrey; a wčťčž, že když pomluwa Uec
nagde naklončného Ucha k poslaUchánj, brzo

Sw. OUǧo.
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gméno blčžnjho dčjli přestanc: :Qoleť Ussi swé
trnjm, neslyš gazoka zlého a ústům swým udč:
ley dwéře a zcimkn.e (Sirach 28, 98.)
:Lčxska neraduge sezneprawosii ale spolu

raduge se w prawdě.e (1. Kor. 13, 6.)
ě)Gako had, Usslknelitagně, lak nic š toho
nemčx, kdož tagnč Utrhč:.e (Sjrach 10, 11.)
PNeUtrheotež geden drUhémU bratřj. Kdož
Utrhú bratru, aneb kdož saUdj bratra swého, U:
trhei zčxkonua saudj zčxkon. SaUdjšlč paf zúkon:
negsi plnitel zúleona, ale saUdre.e (Jak. 4, 11.)

:Slyssel:lťš co prolč blčžnij swému, nechť
lo š tebau Umře: wěř, žr tě to neroztrhne,
že tjm fe nerozpuleneš.e: (Sčrach 19, l().)
deož lagj prowčnčnj (chyby bližnjho swého)
hled.i přútelstwj, ale kdož gčnaU řečjge opčtUge

rozlučugr přútely.e: (Pťjsir 17, 9.)
othr
půlnočnj rožhúnj déssť,a twúť smm
tnú zabčmj gazyk Utrhagjcj.e (Přjsl. 25, LZU)
oUtrhagjcij tagně blčžnjmu smému, tomu
gfem se prosimowal.e (,Žalm 100, 5.)

Modlitba.
Q Boše neymťlosrdnťǧssj! genž gsi nám pťi:
kůzal, blčžnjho gako sebe samého mčlowalč anea
čťniti gemU, což bychom

nechlčlč, aby

se nčxm

stalo, hle! Unnj ač pozdě před wclebnau twút
TwaU w sklaUssenostipřsstupUgeme. Naččž, pro:
sjme naplnitč nčxšunčlostjswatau, dey ústům nassim
Usz, aby ssetťčla gména bližujho, Uzamkni Ussi
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nasse, aby neposlaUchaly ťeččmrhačných; propůgč
aby gazykowé nassj chwčxlUwelebnosti Twé dnem
i nocj prozpťwowalč, ussi nasse ale přčfúzanjch
Twých

poslaUchaly, kterúž gsi núm zgrwčtč rčxččl

skrze Syna

swčho gedčněho, Jch

Krista, genž

8 Tebau i š DUchem swatým gest žčw a kralUge
na wěky wčkůw. ?lmen.
Na

dnessnj den pťipadá dtexleěfwátek Sw. Tbeodorh,

pamxy, za cjfařc Nureliana w ijě

nmnčenéj u Sw. ch

nanciana, dtskupa a mnčednjka, gehoš sw. zůstatky w ijé
sc
chowagj. w Swa Bjktora a Štěpana, mučedlnjků w Egodlě.
Sn.orQanciana a Jrenéa, mučedlxxjků
w?lrmenň. ub Sw. Maa
karča, wnznawače, kterýž od cjsaře Caťl“hradského Leona pro
csénj fwatých obrazů wypowěch bww, U wyhnanstwj takč Um:

řcl. u Sw. Walerira, opala Nmicmkého a m. g. sw.

2.

Žiwot sw. Frantisska de Pmlla,
zakladatelc ťádu nepmenssjch bralřj, ginak Paulanů.
R. l508e

Sw. Frantčsskek narodčl sr rokU 1437, cke
w městeťkU, gemUž gméno PaUla, mezč Neapolj

a Neggčo lržjcjm. Grho otec slaul Jakob Mar:
totilla a matka Bčenna, z rodčny FUškady. Byli
lo lčdé nad mer bohabognj, sstťdřj a ,nčcbožnj.
Wůle Božj býwala gčm wždh neyswětťǧssjmzčl:
konem, gegž plnčti wssrmožnč se wynasnažowalť.
.eeeWůbec se za to má, še se sw. Frantčsser rorn xam
narodll, což wssak zcela chhbno gestd

Sw. Frantissek do Paula.

s
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Gsance po některčxléta bezdjtrk, prosili sw. Fran:
tisska Nšsišského opřjmluwu, sljbugjce, pakliby na
orodowčmj geho, synem obdařeni. byli, že ho
službť Božj zasroťtj. Z wyplnila se konečnť mo:
dlťtbagegich, a noworozeňěllku na kťtU sroatěm
ze zwlňsstnj uctčwosti k sw. FrantssskUtéž gméno
Frantissek dúno gest. Slibu sroého gsauce pamťt:
lťwi, wedlč sodččowé synčxčka od neyautlegssjho
dťtinstwj k bohabognostč a k wesskerým ostatnjm
clnostem, a mťlč to potřssenj, že žňdostem gegich
dokonale dosti učinil a tebdňž gčž nadobyčegnau
nčlklonnost kmodlitbeim, k faukromnosti a kmrt:
wenj na gewo dčlwal. Noku 1450 dal geg otec
třinčxctťletéhow městečkU Santo Marko k Fran:
tčsskeinům do klčxsstera na

wychowčlnj,

w

nčmž

tenkrčlteruardťanem byl gisťý Ymonťnš de Ka:
tanzaro, muž welebný, Frantisskowi č rodťčům
geho dobře znčxmý. Tam se U,čil Framissek po:
ččltkům lťternjm, lam založťl též zč:klad k nčwo:

tomnémutťchému žťwobytj. Gťž tehdúž zdržowal
se od masilých pokrmů, a lněného odřwU ne:
nosil, giž tenkrčxte zachowúwal zčckon Franti:.
sskčxnský,ačkolč audem klčlsslera nebyl, tak auplně,
že bratřj w kleissteře neydokonalegssj nad hlubo:
kau pokorau, nad čistau lúskaU a nad pčjfnostj
žčwota

třčnčxctiletého mladjka

xužčxslč, až

i sčxm

bťskup geg seznatč fobč žňdal. Z Frantčsskowa
dřjkladu se učjme, že proti tělefnosii co nenča:
snčgť bogowati mčxme, chcemelč nad nj nč:ležitť
swjtěžčti. :Dobře gest mužť, kterýžby nesl gho

od mladostč.e (Plúč Jerem. Z, 27) Za nassich

lxš

Duben.

časů mlijwú
se o tom, kterak by jse mčli wy:
chowúwati lidé, aby se stalisilnja zdrawj natčle
i na dussi, žeby wssak k somu cjli mléedež mčla
st přede wssim a ncyprwé nawyko.ti Ua zapjrčn
nj sebe a na poslussnost, lo mčxlokomU napadnc.

Po roce putowal Frantissek do Řjma

a do

Ašsisi, do rodčnného mťsta sw. Framisska,
kladatele ťehole Frantisskanské
fwalčx mjsta.

a gesstě na

za:
gčnčx

Ra snažnau proďbu prowčxzrligeg rodiťowč
geho, 8 nimiž se oak ooěl, nasoliw pamj tamo
po BohU prahnaucj dUsse swé, do rodťnnébo
města nawrčxtťl. Mezi tjm urwrdčl se aUmysl geho
býlč paustewnjkem.
Nemoha ale Ua orcowskčm statku poho:

dlněbo mjsta ktomU cjli naleznauti, tesal si w
auslalj na bťehu mořském geskyňku, U klerčž 8 poc
mocj fwých rodičů krúsnau kapličkn wystawčl.
Tam byl žiw po čtnťi lěsa w tťché kagjcnostť,
dlr přjfladU starodéewmšch palxstewnjfů. Holú
zemč byla mUložem, bu,dlinna kořjnfy pokrmem;
hrubý púš, gjmž bedra swá opéesal, swrcl,mjm
odčwem Ukrýwal. Za uťťtele w kagjcnosti mčl
Boha samého, ogehož swasém z.ikonč ořemeysslel
dnexm a nocj a gegž co neodokonalegč zachowčn
wal. Brzo roznesla se powěst o welebných cmox
strch mladého paustewnjka tak, že lidé z bljzka
i ždaleka u welfém množstwj k němu přichňzja

wali, dobré rady w pochybnostech anrbo poe
moci w chorobť hledagjcr, anebo se gebo swa:
těmU wrdenj na crstě k Bohn odewzdčlwagjcr.

Sw. Frantissck dc Paula.
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pro

Učednjky ,

17

geUž se den ode

dne množčlr, potřebného ble , whstawčl Fran:
tčssek nowý klňsster a koste!ll Dle prwnjch zci:
kladů byloby stawenj to gen skrownččké býx
walo, alc tU se mU nňhle okúže mnich w odčdoU
Franlisskčmském, a gme se ho kčxrati, žc tak

malý kosteljček stawj. Frantčssek fe wymlanň
swaU chUdobaU, onen ale dj, aby dancinj swé
na Boha

wzklčxdal, od Učho že wssemč potřeb:

nosimi zaopatřjn bUde. N hle gedwa nawrh
kprostrannému stawenj Udčlal, gčž fe i prawdi:
wosi slow cčščnčowých okč:zala. Zr wssrch stran
předchčxžela ho ncočekciwanéc pomoc, a lid wů:
kolnj tak žťwaU radost nade wssjm tjm gewil, žep

mUži Urozenj a panj
stawťwo

szessrné

dončxsselč a gčné hmotné

wlastnorUčnč
prcice wyko:

miwali. Súm Bůh oswědččl tjm swé zaljbenj
nad podniantjm tjmto, že skrz slUžebnjka swého
Framťsska Ua chorých a nemocných dčwné wěci
konal, núhle ge Uzdrawowal a w oččtém nebcz:
pečenstwj diwotworně zachowúwal; kteřjž pak Ua
to wssUde gméno Božj oslawowalč.
oUwrz na
Hospodčna péččswaU, a on tč opatrowati bUde.e

(Zalm 54, 23.)
Když dostawrn bol klússscr, uwedli se do
Učho Uowj ťeholnjcč. Frantčssek dal gim zňkon,
gemUž za zciklad mčla búti čťstň lňska, hlUbokú

pokora a thci kagjcnost. J přčkašowal, aby
febe negenom wespolek, alei každého člowěka
srdečně mčlowalč a pro spasenj bližnjho i Ua to

neyhorssj se odwúžili.

Slowa Pémč: :Mčlugte

l8

Dchn.

se wespolrk, gakož igčl milowalgfem wňš, (Jan
18,) aopěr:
wpřčkěcžanj nowé dčlwňm wčUn:
abyste fe mčlowali wespolek, gakož gčl mčlowal

gsem wčxš,e (Jan

13,.34.)

mčla UowémU řčch

takměř beslrm búti, podlé kterébož by se od gťa
ných řčxdů rošežnčlwal.
Podobnč zawěcžal ge
khluboké pokoře, wele gčm, aby se gednomU
každémn člowčkn pončžowalč, tomu na dňkaz
nažýwali se: Minimi7u ro gest Neymenssj, a před:

staweným řjfalč: l)orxxešctluer to gest opraw:
cowé.
J nécbytek lelčxssrera a kostela mčl oswčdx
čowarť chUdobU a ponjženost nowčho řčxdu. Ko:

nečnč Ustanowil, aby se zdržowalč od masa,
wager, mléka, sýra, mč!sla a ode wsseho, což
se za starodčana w čaš postnj křesťanům wů:
brc zakažowalo, to pak proto, aby lťdč, ma:
gjce žčwý tento přjflad kagjcnostč před oččma,
tjm ochotněgč kstaré prostotč se nawrútčlč a ne:
dbalost swan U zachowňwémj postů naxorexmilč.uor
Člowěk rozmařilý,
no rozkossč taUžjcj, bUde
se wssemU tomn smécrč, mjsto coby nad zaflepe:
nostj a chaulostčwostj swaU se pozastawitč mčl; nepo:
zoruge, že se pťjsnost takowň zaklňdčx w ččsté
lčxsce f BohU, a že kdož grdťné smyslům swým
slaužj, žr otrokem qest tělcfnosti swé, Upausčm
gsa newohawněgssjmč okowy, nřmťčm se gakkolťw
fwobodan swogj wypjnal.
Llch gak my asi posťy
swé Zachoweiwňmee? nrwychňzeugjugčž takč mezť
númč z obyčege a ze zwykn? Což gsau medle

posty nasse? nu Gak pak č tčchto na poslednj
stupeň Ulewených držjme? Zdaž:lč pak se gich

Sw. Frantčssckdc PaUla.
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docela nespausstjme? Kéžbychom w pamčt a w srd:
ce si wsstjpčlč slowa Pčmč, řkaucjho: :Warngte
se, aby snad nebyla obtjženň srdce wasse obžer:
stwjm a opťlstwjm a pečowčmjm tohoto žčwola
a nepťissel na wč:š nňhlý ten den (den saUdný).e
(Luk. 21, 83).
Co fw. Frantčssck od bratťj
swých žč:dal, toho bnl fňm neyswčdomitčgssjm
plnčtelem. Mčlowal bližňjho léafkaU neyfrdeč:
něgssj a wesskeré grho

gedminj

mělo w nj zčU

klad i půwod fwůg. Qdfudž bezpochhbo to pťč:
chčlzj, že maljřč malUgjce obraz sw. Frantčsska
de Panla,
wždw slowo „()dčneitčxšše t.xg. lňska
pťipčsngj. ll nčho mohl faždý fmťle ansočisstč
hledatč, každý o pomoc ho žňdati; on neznal
rozdjlll mezi Urozeným a sprostým, mezi chdým
a bohatým, gen před ženskými fe mjwal na po:
zoru, a také bratťjm radjwal, aby se před nimi,
byť i sebe nčxbožnčgssj byly,
Ua pozoru měli.
Zensleé,

řjkňwal

a penjze zawúděgi k famolčxsce

a každý ťrholnjk mnohem che gjmť se popňlj,
nežli kteranoli ginaU wěcj; proto také negenom
súm nikdý žčxdných peněz nemjwal, alc i bra:
třjm pťstč ge mjtč zakeizal.
Gak welice blčžnjho milowal, tak wclčce

nenňwiděl sebe, dle slowa Pčxnč: deož

nenň:

widj žčwota swébo na tomto swčtč, kžťwotu

wččnémn ostřjheiho.t (Jan 19, 95.) doěewal
grU gednau za den, a to kwččeru.
Pokrmem
geho byl chléb, mipogem pak woda, zřjdka po:
žjwal črbo:si ginak připraweného, auo přrd we:
lťkými fwčxtky postjwal

fe po dwa i po třč dnť,
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dokonce ničeho nepožjwage. Holé prkno aneb
podlaha byly geho ložem, kňmen anebo ďařez
podhlawnicj, a teprwa U wyfokém stúťj fpčlwal
na robožce. Po celý čaď žčwota fwého chodj:
wal boš, nifdý nrholčl brady; nčkdý nrstřjhal
wlafů a Ua nabčm tčle nosil žjněné raUcho.
Nad to nade wsse byl nad mjru ponjžený
a pokorný. Ty neýhnusněgssj prúce wykoná:
watč, poslubowati každémU zbratťj, ččstčtčodčw
gegčch, strogčtč gčm pokrm, býwalo mu neywětssj
rozkossj a gakkolč U papežů, U knjžat a ksúlů
w nrywětssj
geho pťjzeň

wčxžnostč stécl a gakkolč se onť o
Uchčxželi, předc fe držel za powrhel
člowččenstwa, za neynehodněgssiho mezi wssemi

twory, a za nenbjdnčgssjho hřjssnjka, ťlcrýž fe
tolčko z newnstjhlčho milosrdenstwj Božjbo na
zrmi troj.

Nozwčcžiwsse sobě nč:ležčtě žswot sw.

Frantisska de PaUla, gak welmt se zastydčti mu:
sjme, tak často na bjdn a nuznost fwau zapo:
mjnagjce a po ctč a pťednostech bažjce! Z nč:ď
se týče, což psěmo gest: dUčle se ode mne: ne:
boť gsem tťchý a pokorný frdcem.e
:Nebnde:
teli gako maličtj, nrwegdetr do krčllowstwj nebe:

skébo.e (Mat. 11, 29. u 18, Z.) deož Uččnjte
wssecko, což wúm přskčlzáno, rcete: služebnjcť
neužitečnj gfme: což gfme byli powčnni Uččnčtč,
Uččnilčgsme.e (Lnk. 17, 10.) xPončžte se pťed

oblččegem Pňnč a powússjť wčlď.e (Jak. 4, 6.)
Powaž člowčče xže Urach gsi a w prach se na:

wrčltjš.e (j. Mogž. Z, 19.)

Sw. Frantjssck dc Paula.

.

o1

Z obledU těchto tak welikých a stkwělých

ctnostj nadal

Bňh

Frantčsska nadobyčegnými

milostmť, tak že na geho orodowčmj we ǧméml
Kristowť mnozj zazrakowé se dalč Tak kU přj
kladu na geho modlťtbu byli mnozj nrmocnj kU
předesslémUzdrawj nawraceni, i geden mrtwý
k nowémU žčwotU skrze grho modlitbu wzkřjssrn
byl. Konečnř také pťedpowjdal wčci budaucj,
ktrrčž sr dokonale wyplnily, což wsse grst zlwr:
zeno a dokčxzúno hodnowčrnými swčdky, tak že

nigafž tomU odpjrati nrlze. Nrnj din

trdy,

že se powčst grho daleko ssiroko roznasscla, že
na mnohých mjstechpro geho bratry nowj klassle

rowé se stawěli, a že gim od papežc Sirta 17
Frantissek newwhšssjm zprawcem neb generalem
Ustanowen byl.
Lllr nepřjtel lidský, gemUž milostné wykxoé:
tcinj nowého řč:du nehwryš proti myslč bylo,
počal newole rožsjwati a množstwj nepřěxtelmU
wzbudil. Někteřj totiž dwořané popudili proti
nčmu krčxleNeapolskěho Ferdčnanda čcelý dwůr
geho, ťkauce: že on zaklúdage a stawč w zemi
bez dowolenj nowé klčxsstery důstognost a wrle:
bnost krčclowskaU určxžj. Krčxl rozhnčwaw

se ge:

dnomu z heytmanů nad loďmi rožkčcžal, aby
Frantčsska lapčl, a do Neapole přiwedl. Rč:
kteřj z bratťj Užřewsse heytmana š pochopy, a po:
znawsse aumysl grho radili Frantčsskowi, aby
autčkrm sc zachowal. Qn ale odpowčdčl řka:
:Budeli tomU Bůh chtjti, zagmaU mne, ginak
mi nikdo nebUde moci Usskoditi,e a hned do
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kostela odessel. Důstognjk Ubjral se přjmo za
njm. Zoččw wssak muže Božjho, an w ney:
wraUcnčgssj modlčtbč pohřjžen grsť, tak nčchlau

uttiwostj k němu bol gat,
za odpusstěnj ho prosil, do
raučcxl, a nawrúlčw se ku
mluwau wwžcidal, že krňl
hatč ho, nýbrž

že na kolena padna
modlileb geho se po:
dworu, wraucj přj:
negrn pťčsljbčl, nestj:

i sč!m si ho počal wčxžčtč.

:Kdo se bogj přikúžanj, w pokogč obý:
n:ati bude.e (Pťjsl. 13, 13.) Powěst o zčxzra:
cjcb skrže sw. muže oůsobených donesla se až k

Lwajkowč xl.

krúli Franckému, grnž tobo ťasu

tak těžce nemocen byl, že se o gcho žiwobytj
bylo co bčxti. Tento wrlmi tělrsný a slčxwan
koruny swé zcela zaslrorný krúl strachem trnul
při myssléncr, že se hodinka smrli grho bljžj.

Trudnomyslnost opanowala geg, a faždčnké
okamženj mU zhnusila. J whnaloženo wssecko,
co by grn k obweselenj geho slaužčtč mohlo;
rozkosse a radowčmky wssrlikěho druhu střjdaly
se nrustále, wssak nadarmo; mysl grho nčgakž
wygasniti fe nedala. Z musil woznati, že swět
nenj š to tam útěchu wydobhti, když po frdcč
gedem rozfossj otrúweném drawú smrt gčž sahčl.
TU se trprw choromwslnú frňlw nčxručswatého
núboženstwj utekl, uččnčl slčby, dčxwalža zdrawj
swé na modlrnj a na gsné služby Božj, a když
i to wsse nadarmo bylo, obrútsl se konrčně k
sw. Frantčssku a snažně ho prosil, aby do Fran:
cauz přigjti rčačil, welčfé wěci mU slibuge. Fran:

Swd Frantissek de Paula.
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tčssek ale nedbal na slowa krčxlowa, neboť ne:
chtřl Boha pokausseti f wůlč knjžete, toliko z
ohledů sčlefných zčxzraf žňdagjcjho, a zagisté by
nebyl nikdý Unoslechl, fdwby geg k tomu papež

Sč:tuš

uš

Pauť
takměř

nebyl poslussnostj zawčxzal.

gebo z Jtalče do Francauz

Ustawččuý

zčxzrak;

bola

nč:wčsstj, že leoneťnč

k břehům Francauzským
pťistčxl, potčssilo krúle
tak welice, že dwořenjnu, pťjchod sw. mnže zwč:

stugjcij,

10,009 tolarů darowal.

geho rostla, že nynj

Nadčge

zagčsté předesslé fe mU na:

wrč:sj zd.rawj. Synowé a dwořrnjnowé gcho
mUsili w leboisonu
Fransťsska očekúwatč a leU
dworu ho doprowoditi. Krčxl sčxm wyssel mU š
celým komonstwem swým w austrety a Uzťew
geg padl mU k nohčxm prose, abo mu nrodlau:

ženj žiwota na Pčmu Bohu wpžúdal. Me Fran:
tissrk odpowčdčl w sprostnostč swé: žr žťwobytj
krúlůw, gako každébo gčného člowěka Určitý cjl
mé:, že nrzměnisedlni gsaU faudowé Božj, a že
giného mU nic nezbýwú, leč odewzdati fe do

wúle Púnč, a na smrt se připrawowatč.
Řeč tato zněla w Ussjch krcile, na

wčcech

pozemských loěgjrjho, ǧako saudnci trana, anť
poslednj nadřgr geho zbasla. Nčcménč wykč:zal

x muži Božij
Ua mnohý

na hradč obydlj, a skaumal geg
způsob,

zdalčby geho obcowčmj w

prawdč tak swatéaneauhonné

bylo, gak se wů:

bec hlčxsalo. N když se bUl o wssem pťeswčdččl,

zamilowal si geg welice, mjwalš

njm časté roz:
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mlauwčmj, weřeqně č saukromnť, z ěeho tak
znamenčlě prospjwal, že poznaw nččemnost a
ohyzdnost marnostj swčtských; počal dokonale na

saUd Božj sr pťťprawowati, a tak žťwot fwůg
mibožnč w nčxručj ,swatého mnže dokonal. Ze:
mřelébo kréclenňměstek, Karel Ujll. a po něm LUd:
wjk xll.
wěažťli jsi pokxobnč Frantisska welmč,
nrfčjslnú dobrodčnjmu prokúzali, bralť 8 njm we
wssech wčcech radU, a což poradčl,

réedť plnčlč;

neboť rozmn a maudrosť geho, ačkoliw neučený „
byl, byly wčhlasné tak, že se o nčm w prawdě

řjci mohlo, že maUdrost Božj úsřy gcho mlij.
Wssak přjzeň krňlowsleú a poctčwostinebyly š to,
sťěalý geho k wččnostč pohled zkalčti; on stcil w
pokoře a přjsnostť Upewnčn, gako skěcla, tak že
každé pokUssenj při pomysslenj na wččnaU bU:

daUcnost od nčho odstaUpčlo. :Zapomnčl

na ty

wčci, kteréž wzadU gsaU, k tčm pak, kteréž gsaU
zpředU úsilnč chwútal;
běžel k UloženémU cjlč,

k odplatě swrchowanédo powolémj Bo.žjho skrze
KrčsťaoJežjsse.e (Fčlčpp .Z, 18. s:t,)

Stědré a hognč darh od krňlůw Fram
ckých a gčných možných pémů obdržené, obraccl
Frantčssek na založenj a pnadčmj nowých klň:

ssterů, a pončwadž také Spaňhelský krňl Fer:
dinand, ano č sňm cjsař Německý w tom ho
podporowalč, dočkal se toho potěssenj, že řécd
Paulémský gesstě za žiwobytj aeho w dalekých
zemjch mnohč klécsstcrypočjtal. W tom sečžiwot
fwe mUže kU koncč bral a w 71. roce wčkU
geho zgeweno gest mU wolúnj Božj.

Sw. Frantissekdc Paula.
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To nad mjru wzbudčlo horlčwost geho, aby
se núležilě na poslednj crstU připrawťl. J Uza:
wřrl se po třč mčsjce sčxm do

pofogjka

a žú:

dnému člowčku pťjstupu k sobč nedal. Nozgj:
múnj o wččném žčwotč, a objrňnj se 8 Bobrm
bylo xgeho stčxlé w tom čafe zamčstknánj. Swč:
tčxci se domnjwagj, že tak bedlčwé přčprawo:
wňnj na smrl gest wčc zbytečnčl anoi possetťlú
a směssnú; wssak až rausska spadne, klerauž
gim láskakswčtU očť zakrýwú, až nrbudau moci
mudrowúnjm Upjratť anč hrůznau wěčnost anč
wssrwčdaucjho a sprawedlťwého saudce: tU ť za:
gisié o poslednjm tom okamženj gčnak fmenssletč

budau;

wždyť dj také aposstol Pcinč: xNebo
wssak w tom ospra:
wrdlněn nrgfrm: nebo kdo mne saudj, Pún
grst„e (1. Kor. 4, 4.)
Na kwětnau nrdčlť 1508 pťepadla ho zi:
mnice, předchůdce to brzfé smrtť. Naozelený
ačkoli nčc do sebe nrwjm:

čtwrtek swolal staťeček swé bratry do sakrčstťe,
a posledně, wssak horlčwč gčch napomjnal, aby
Boba a sebr wespolrk mčlowalč, a řrholť geho
dokonale zcxchowúwalč, pak wyzpowjdaw se, pťč:

gal welebnau Swútost 8 neywětssj uctiwostj, gsa
dle rozkazu ťebolnjho boď amaǧe prowaz okolo
brdla. Drubél!o dnr rčmo žúdal o poslrdnj po:
mazčxnj a usnul mjle w Pčmu dwč hodčny přrd

půldnem. Byloť to dne 9. Dnbna.
Gedenúsre lét na to, t. g. 1519, prohlcisil
ho Lro x. za swatěho. Tčlo geho pochowané
leželo w Plršsiď, kdež skonal, nrporussené, až
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ge rokU 1862 HUǧenolssrj kacjři pťi dťjwjz ǧee
dnoho welčkého křjže spčxlili. Karoljkům podařilo
se gen nťco méelo ostatkú Uchrémiti, kteréž se w
rozličných kosteljch cbowagj. Hospodin wssál
sebéťe nčkdy geho zůstatky a popel gehb, a pal
Uzřj rauhači potUprného a gesstčxpo fmrlť po:

hančUého anstewnjka mcši saUdci swými a bu:
daU roolati: :Hory padnčte na nčxš a wrcho:
wé pťikrygte m“xš.e

Nozgjmčxnj.
TUhý půst, ktrrýž sw. Frantissek po relý
čaš swého žiwobylj přjsnč zachowčxwal, mčlby
núm také býti pohnútkaU, abychom č my rjrfwe
swaté přčkňzanjpostU bedlťwč zachowč:walč. Geho
podstata zéeležj w tom, že w čaš postU gen ge:
dnaU za drn nafytťti se néem powolUge. Pťčkú:
zanj to nrbUdr nčmt těžké, Uwážjmeli gebo cjl
a konec. Půst mčt wzbudťti a ožčwčtč w núš
dUcha kagjcnostč,

mú nčxš Uččtť, gak

famy

sebc

zapjralč a iwe.wěcech dowolených sr pťeméchatť,
a tUdy tjm fmize nepoťčadxlé žádostč swé pod:
maňowati mččme. Pústj powšnčxssj dUcha k BobU,
podnorUge nňbožnost, Ufnadňuge rošgjmčmj, ččnj

modlťth

BohU milegssj,kogj hnčw, rozmnožUge

mčlost Božj, dUsj učaružiwost, skaUmčc poslUssUost,
zahanbUge nepťjtele, wyfwobozuge z Uebezpeěen:

stwj a z naUze, ba i lělefnému zdrawj napo:
máhá. Nrodwrarngmr bratťj! fwéwolně očj swých,
když se nňm tak znamrnilý Užitrk postů nasky:

Sw. Frautissekde Paula.
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tnge a Uepohrdeyme nesmyslně prostředkem nčxš
k bl::ženostč wedancjm!
Kdyby někdo ktobč přissel, prawj sieo.d
Nthanasiuš, a ťekl by tč, neposť se lolčk, abyš

se nerožstonal,

nrwěť mU a neposlauchcy ho;

neboť ďčxbel posjlei ho k tobě.

Nch pňst neu:

sskodj nčkomU, ale obžerstwj a nestřjdmost a
hnčw a žahč:lka, dlauhé spanj, smilstwo, to wsse
podrýwú zdrawj, Ukracuge žiwot a zabjgj dnssč.
Ptey se lékaťň a gsanlč swčdomčtj, pťiswědčj

lobč, neboť samo pjfmo fwaté dj:

:Rebuď

la:

kotný pťi wssrlikém hořowčxnj a nrrpč do sr
každan krmť; nebo z mnohých pokrmů býwň
nemoc a přjlčssnú lakota (neswtost) pňjobj žřenj
w břčsse. Pro obžerstwj mnozj žemťelč: ale

kdo gest střjdmý prodlanžj žťwo!.(( (Sirach 37.)
Když
býwalč na

za starých časň lidé gesstě silněgssj
tčkle i na dnssť, šdržowňwalč se w

den postnj ode wsseho pokrmu, až pod wečer;
gak my si sedo stčžowati fmjme, an se nňm po:
wolugc

mčmo občd i U wečer gesstč něčeho oku:

sitč, owssrm grn pro občerstwenj, nčkoli pak pro
nafycenj.j N pol!čwadž sw. cjrkew tak laskawč

a tak milostčwč sladostem nassjm šhoijň,

oč

bychom měli býtč poslussněgssj ostalnjch zúkonů
geajch! Zwlčxssť aby nčxš tělesnú pňst teuto měl

wéstč a nawykati onomU welikémU řussewnij
postu, grnž gest, gak sw. Basilčuš dj: xoZdržo:
wécuj se ode wsseho hřjchn!(( abychom se do
rúgc nawréctiti smělč, z nčhož nčxš nezdržrnliwost

pokrmU wyhnala.

o::
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xPťťgdauť dnowé, kdhž bude od nčch odgat
ženčch: tehdyť se bUdaU postťtť.e (Mat. 9, 15.)
. xpPéči o tělo nemjweyte pod!č žěldosti grho.e

(ij.

1.3,14.)

xWčzte, žeť wyslyssj Péen Bůh modlčtby
wasse, gestlťže trroagjce setrwúre w postech a w
modlťtbčlch před oblťčegem Pšmě.e
(Judčlh

4, 12.)
xBlahoslawenj, kteřjž nynj lačnjte: nebo
Uashcenť bUdete.e (LUk. 6, 21.)

:Pončžowal

gsem w posiu dusse swé.e

(Zalm 34, 13.)
xPoswěťte postU.(e (Joel 1, 14.)
dNerlťž raděgi toto půst, kterýž gsem wy:
wolťl: zruš fwazky bezbožnostč, rozwaž pama
obtěžugjcj, propUsť ty, kseřjž poclačenť gfau, na

swobodn, a wsselťkébřjmě roztrhni.e (Jfať. 58, 6.)
xToto prawj Hofpodťn zčestUpů:Půst u“
budc domu Zsraelskému w radost a roesrlj a
w slawnost wznessenau: prawdu tolčko a pokog
milugte.e (,Zachar. 8, 19.)

Modlitba.
Q Pane!
lčmj, apropůgč,

popatř milostčwš na nasse wo:
abychom cjrkewujpůst, gako sw.

Frantťssele, grnž k Uzdrawenj tě!a ť kUssr nassj
Ustanowen gest, š UpřjmnaU wěrnostj zachowčx:

walť. Skrze Zežjssr Krčsta Oc. lecn.
(Modlčtba cjrrewnj w sobotu přcd prwnj ncdélj postnj.)

Sw. Marča Cǧpptská.

Tentýž

den:
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Žiwot sw. Marie Eǧhptské.
Za časU panowčmj cjsaťe Throdosia mlad:
ssjbo, žťl w gednom klússtrře w Palestčnč ga:
kúsi mnťch, gménem Zozimuš. Qd neyaucleg:
ssjho wčkU w búzUť a kúzni Božj

xoychowún,

wedl žťwot welmi dokonalý a swatý. Reau:
honné obcowňnj, horlčwost w přemúhúnj těle:
snosti, lňska kU samotě, bedlťwost w modlčtbúch

a ro službňch Božjch, a oschenčx milostj Božj
ntysl, zjskaly mu U bčskupa geho takowaU wňž:
Uost, že na knčžstwj poswčcen bnl. Dwa a
padesúte lrt bol giž w řeholč pkežčl, couneydo:
konalegi

wssecky žč:kony klčxssternj wykončxwage:

an se ho ta possetilň mysslénka zmocnčla, žr
snad nenj mezi obnwatelč těchto pustin Utuže
nad Uěho dokonalcgssjho, obzwlússtnč proto, že
giž od dětčnstwj po ccstě ctnosti krcičj a horlč:
wost swaU brz ustčmj sjlj.
Takowými hrdýmč mysslěnkamť se objrage,
sessel se š gednjm cizjm mnčchrm, od Uěhož o
bludu swém poučen, a do giného klňsstera ne:
dalefo ležjcjho poslún byl.
Zozimuš Uposlechna geho radn o přjgmutj
snažně prosil a dřjwe neustal, až se mU žňdost
wyplnťla.
j

Zde teorw šhledal, na gaký stupeň doko:
nalosti ro lamnčgssj mnissč nřčwrdli, a poznal,
že proli nim toliko začútrčnjkrm ǧest. Qniť
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bylč tak žiwč, gako wtčlenj angelé, wččné ml:
čenj zachowňwagjce a skoro na potřebU tčla

zapomjnagjce.
Modlenj,
zpjwňnj žalmů a rUčnj prčxcc
bola gegich každodennjm zamčstlenúnjm. Nemo:
haUce w čaš 40dennjho postu tužssj gesslě žč:
wot wéstč, afpoň něco neobyčegného dělalč si
Usmyslilť. W čaš totiž ten rozchúzjwali se oan:
sstčgjce tlússler na rozlťčné strany a hlUboko do
ansstě zachúzjwali, aby zde faždý súm a sňm
dle xonitixnjho swého puzenj BohU slaUžčl. Přj:
kladU roho nč:sledowal také ZozimUš.
Když gednoho časU o polednč obhčegné
žalmy pčl, Uzřel zdaleka stjn lidského třla sr
mjhagjcj.
ZozimUš Ulekna se poznamenal se
fwatým ksxjžem a zmužiw fe rychlým krokem za

mjgjcjm stjnem spěchal, wolage: :Paklč služeb:
njk Božj qsi, stůg a posečkry na mne; Učťň to
medle z lč:sky ktomU, gemUž zde na této ansstč
slaUžjš.
Utjkagjcj osoba přčssedsst na mjsto,

kdčž se pončkud Ukrýtt mohla, wolala:

thče

Zozime, hoď mč swůg plčxssť,abhch mohla š tr:
baU mluwčtč a twébo požehnúnj dostatč, neboť
gsem žrnskň.e Zozťmnš slysse na sebe wlastnjm
swým gménerň wolatť, podčwil sr welčce, ale gi:

nak nesaUdčl, než že osoba onano, gčž Bůh
gméno zgewčl, welmč swatú búti musj. Hodčl
gj rrdy plússť swůg a ona odčwssi se, posia:
wťla se před staťičkého kmeta,

kterýž

padl na kolena a za požchnčxnj prosil.

zoččw gč

Sw. Maria Eǧhptská.
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Me ona uwrhnuwssť se na twčxřprawila:
:Nezaoomjneo, otče můg, že knčxzemgsi, na tobč
gest ťad, abyš mne požebnal, a ša mne Uey:

bjdněǧssjhřjssnicikBohu fe modlil.e thž

takto

oba dwa fwau pokoru bylč gewčls, otčezal se
Zozčmuš, kdobn byla a dlauholi gťž na télo

paussti bydlj? Načež ona: oNenprw fe lefBohU
pomodlemee posom ti zadost učinjm.e Rfauc,
obr;xlťla se na wýchod a očj a ruce knebi oo:
zdwibla. Takč Zozimuš powznesl ducha swébo
k Bohu, a pohlédna na modljcj se žrnu, spa:
třčl, gak gasným

blcxskem ošňsxrna gest. Zozčmuď

lekna se, ǧinak ncsaudil, než že to bUd něgaký
ducld, anekxo zlé pokussenj. Qna alc oerňtťwssi
se k nřxnu prawčla: xeNegsem ani žúdný duch,
ani žcidnčx přjssera, leč ale prach a popel, a
wssak fřtem swalúm poswěcena.e N když toso

domluwila,

znamrnala

se swasým kťjžem na

čele, na očjch, na ústech a Ua srdci, řkaUc:
))Bčch núš zachowey pťed nepřjtelew cjrfwe, a
pťed ncisiljm geho, neboť welkau mér proti nčtm
zňwist.e Po lčxchslowech žňdal Zozimuď sjm

horliwěgi, aby nrtagila před njm, gak welké
mčlosrdrnstwj Bůh gj prokúžati reičil.
Naěež ona w tento smyfl wwprawowala:
:Smdjln se, otče můg, zgewťlč tobč ohawnost
žiwota médo. Gelifož ale widěl gsi nahé sřlo
mé, olxnažjm ti také skutky swé, ne sice gako:
bnch chwňlu wyhledčxwala; nýlxrž akxyš nepťc:
stciwal ža mne fe modlili, abnch w čaš saudu
milosrdenstwj nalrzla. Pocházjm ž Egypta; co

Zo„
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dwanč:ctileté dťwťe opowrhnula gsem lúskau ro:
dičů swých, a odessla gsem do Alerandrťe, kdež
sem po 17 let nryohawněgssj a neyoplzlegssj

žiwot wedla, smilstwu a wilnostislaužjc, ne sice
pro wýččlek ale gediné, abych ohawné núrUžť:
wosti howěla, neboť wýžťwu swaU wyhledč:
wala gsem bUď žcbrčmjm anrbo pťedenjm..
Takowý wedaUc žiwot, widčla gsem gedna„U
ro lélě, an sr ngptsstj a Libisstj sřúdně k moři
hrnaU. Na otňzku, kamby se lito bnalč, odpo:
wčděno mi, že se chtj ku slawnosti pozdwiženj
sw. křjže do erusaléma přrplawili. Uwčxžjcgú,
žebych tu neylcossj pťjležitosř k prowozowčmj
fwého mrzkého žiwobytj Uagjti mohla, také gsem

na loď wstaupčla Co se zde tropčlo, gak ti
mUžiBožj mohU wyprawiti? Mnoho zléhogsem
sřropila, a když na to wssecko zpomem:, trUU
na crlém tělr, a dčwjm se, že moře maU nesty:
datosř snčxssrlo, a že země sc neotewťela, aby
mne za žiwa do propasti wččné pohltila.
Bůh ale mne dle wěčnéhosmilowanj swého tr:

pčl an nešada fmrti hťjssnjka,nýbrž aby sr obratil
aspasen byl Kdož na den slawnostilid zasiupnč
do kosřela sc Ubjral: chtčla gfrm č ga š nčmi tam

wegjti; alr š hrůzaU znamenala gsrm, že gakňsi
newčditedlná moc mnč wstaupiti brčmj. Sna:
žjm se wcgjti po druhě i po třctj, ale nadar:
mo, newčdčtedlnau mocj wždy nqučt držúna
gsem byla.
TU wssak otrwřelo se mi wnitťnj mč oko,

a poznala gsem, žr pro množstwj a wrlikost

Sw. Marqla Čǧyptskckš
s

lxx..
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swých hřjchů mi gest zabrančno,

fpatřiti dťewo

ožingjcj, na kterémžKristUš Pan pnčl
J dala gfem se do hoťkého Hlače a bila
se w prsa, a wzdychala z hlUbokostistdce swého,

akwjljc takto a horekUgjc, powzner očj, Uzřjm
Žla tom mjstč, kdež gsem stala, obraz jwaté
Božj Nodťčky TU napadlo mi, žr ona se na:
zýwú matkaU milofrdenstwj a auločisstčm hřj
ssnij, i padssi tedy na kolrna, hlasitč gsem se

modlila: xMatko“Božj,gessto gsipřawého Boha
podlč tčla porodila: wjm že nesiUssj mně ctjti
obraz twůg a nečistýma oťima na ťrbezrjti nýbrž
žaslUhUgj od Tebe zawržena a odmřssťčna býti
Pončwadž alť gak gfem siýchawala, BUh člo:
wčkem proto Učinčn gest a ž e e fe narodil
aby hťjssnjky k pokď:nj priwedl: protož Uǧml sc
mne opusstěné Nozkaž a Učťn, abych do ko:
siela wegjti a dťewo krjže Uzřjtimohla, na němž
BUh uu člowčje,.ǧehož gsi panno porodila, pro
me wnkaupenj řew swau wyljti račťl Tolč
se stane, slibUgť w tomto okamzenj, že po čaď
žiwota hťjchy fwč oplakáwaťi bUdU, že swčt
opUstjm, a kam mi rozkažeš, fe odeberU e wu
Tak když gfem se byla pomodlila, dodala
gsem si stdce a poznowU do kostcla ǧfer ssla,

a hle! giž beze wsseho brančnj TU gfem se
Uwrhla na zemi pťed křzžem swatým, a skrau:
sseným a litostnhm

plakawala

sřdcem hrjchy swé gfem o

anmenagjc,

že důwčra ma roste,

wratila gsem se na prwnj mjsto, a kleanwssi
před obraz matky Božj, horliwť gfrm se mo:
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dlčla: oO matko milosrdenstwj! Tobč mčxm
krom Syna Twého za swč obrč:cenj co dčko:
wati, ý, dokoney, co gsi započala. Mkoliw Twé
ochrany nehodna gsem, .předr Twé pomocč po:
třebj mčxm. Ra Tobč po SynU Twém swaU
důwčrU zaklúdčxm. Tobč gsem sljbila, že swět
opUstjm, ay! gsem k tomn w faždém okamženj
hotowa. BUdčž mi wůdkynj na cestč kfpafenj!e
Po této modlitbě

šdčllo se mč,

slyssela zdalefa hlaš ťkach:

gakobych

:Gdi zaxJordan

a dogdeš pokoge.e
To gú slyssjc, pozdwihla gj“emrUkaUswých,

ťkaUc: xPanj

mú, neoansstěg mne, nýbrž opa:

trUg mne, famkolč mne powedeš.e QpUstiwssč
kostel, kaUpila gfem si třichleby a spěchala gscm
k Jordaml. Ra saUmrak přifsla gsem ke kostelU

sw. Jana křtčtele, ležjcjmu na bťth ťeky Jor:
danské, a wegdauc pomodlila gsem se. Qstatnj
noc slxrčxwčla gsem oplakčchinjm

hťjchůw swých

a modlenjm o Božj mčlosrdenslewj. Z gitra
drUhého dne wyznala gfem se aUplnč zhťjchůmid
stoých a přigmuwssč tčlo a krew Pčmč, pře:
wezla gsem se w loďce na drUhý bťeh ťeky,pa
gdaUc, pťissla gsem na anssť tUto. Tenkreite
gsem byla 29 let stara, a žigč zde gčž asi 47
let a po celý ten ťaš gsem žúdné lidské twčlťi
nefpatťila.eč
:dGak pak gsi se po celý ten čaš žiwila?e
tétzal se gj na to ZozčmUš. xQny třč chleby,
kteréž gsem byla š sebaU wzala,e odpowčděla

Sw. Maria Eǧpptská.
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ona, dbrzo byly strčxweny, pak byly koťjnky a
lxyliny gedčnaU maU potrawaU.e
dNemčlaš žčldné ďňbelské pokUssrnj k pře:
stčmje?e tčazal fe ZozimUš dúlc. u
:,Nch, mťlý
otče! promťň mi wyprawowati, gak hrozný bog
a gak strasslťwč: pokUssenj thčch
prwnjch 17
letcch gsem snč:sseti mnsila.

Dčsjm se, když gen

na to pomysljm. Mnč se zdč:lo, gakoby crlé
peklo še mnaU bogowalo, wssecky mé nčeržč:
wosti a staré núklonnosti, dusse méea srdce mé
ismyslowé tčla mého wsse bolo w rozbrogi,
zčchUbaU mi hrozjre. Nch, gak mnoho to stčxlo,
než gsem swaU tčlesnost přemohla, a rozkosse

swětské a marlwsti
Ze

swěta ž mysli wnpUdila!

gfem w poleUssrnj neklesla,

skončenémUmčlosrdčnstwj Božij

mč:m gcdině ne:

co dřkowati.

Tehdčxž gsem ždwogmisobnťla swé modlitby, ka:
gjrj sčUtfy, důwčrU w Bol!a a nadčgi w ochra:
UU Panny Marie, giž děleUgi, netolťko že gsem
fe obrňtčla, nýbrž i žc gfem w pokčmj setrwala.
U Tebe matko Božj nassla gsem wždy po:
tťebnč pomocč; Tyš mi búwala ro zúpasU mém

přjtonma; Tyš slzy mé a lkěmjmé nosjwala před
trůn Syna swého, a we wssrch strastech podčl:
wala si mi pomocnaU rUkU fwaU!e
Těmi a ǧťnými slowy wygewťla kagjcjona
osoba knčži Zozimowi
žťwot swčxg, a konrčnč
mU pťťkúzala, abp, dofad žiwa bUdr,o tom ni:
komU se nezmjnťl, nxýbrž, aby gen bUdach rok
Ua zrlený čtwrtek, wezma š sebau neyswětčgssj
swúsost, kU ťece JordanU se odebral, a ǧj Tčlo

Zš
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Púně podeťl. To řekssi odessla od nťho. ZozimUů
Uanorútiwj se do klč:sstera swého, wedl zde, co

možmi tUhý žiwot, 8 dychtiwostj na zelený čtwr:
tek

čckage“.

r

Ll když doba ta přčssla, pogaw ď sebau tělo

Pčmč, ssel k JordanU a na Marii čekal. N tU
gť wčdj, ana 8 prorťgssjho břth seknčmU bljžj.
u ZozčmUš newida žúdné loďky, po njž by
se mohla přeplawiti, podčwčl se núrámne, Uzřew
gč, ana ťrkU sw křjžem žehda, a pak po woďť

gako po pewne zemi kračj Zdčsiw fe padl pťed
nj na kolena; ona wssak pozdwihssi ho, kařala,
že zapomrnUl na knčžskau swaU důstognost, a že
Pčma Boha pťč sobč mú

Pak

poklekssina kolrna, wyznala si:ž

hťjchů swých a pomodllwssi

se, pťčgala Tčlo

Panč š nrwýslownaU wraUcnostj a nabožnostj,
řkaUc: xNynj propausstjš Hospodčne, služebnirč
swaU w pokogi, ňeboť Uzřelh očimě spasenj twé!e

erbjragjc

se opčt na anssť

žadala Zo

zčma, aby w postě k Jordamx prissel Prčssed
wssak Ualezl swaťažl paustewnčcč mrtwaU a kdy
gi byl oplakal, pohrbil ǧegj tčlo podle kresťan:
ského obyčege. „

Wyprange
fe, že lew Uesmjrné welikosťl
přibčhnUw Zozimowi hrob tlapamč swými hrabali
pomohl a pak opčt do hlUbokčansstč se nawratit
Zozimuď piigda do klasstera fwého roypra
wowal bedliwě wsse, co byl od sw. Marle siyssel
aneb widěl, aby spolUbratřj welebjre milosrden:
stwj Božj, k bohabogUosti a k swalému pokanj

Sma Maria Čǧoďtská.

se powzbudili
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Zozťmuš žil w klassteřetom gesstč

mnohú léta,aakdyž
skonal w Púnu.

se mU naplnilo roků sto,

Nozgjmánj:
,

Maria,

welťkú tatš hřjssnice, negsaUc spš:

kogena,
že z hřjchůw
myznala,
gich napotom
neustaleswých
a pose celý
žťwot řelela
wůg
přetěžké pokanj konala
Gsauc ale l nonj od zlého ducha mnoho
pokaUssena, brala

wždy

swé

aUtočťsstč k ney:

blaženťgssjlPanněž q prosila skranssenč o pomoc

a ochrale, aby mohla swjtě r a w pokanj se:
trwalč J nrbpla oslyssena z(:Čopak ale to milý
křesiane čťnjš kdpž gsi se k Bohn obratčl a
Z.dokonalaU zpowěd wi,mkonal? Ǧak

gest zpořada:

no twé pokanj?
Zapomjnašli i hned na pťedesslehřjchyfwé,
a nekonašlč čadného iojcč pokčxnj, wčziž, že to
patné znčxmki,ngsau přawého obracenj a doko:
nalého polepssenj W prawdč kagjcj lčdé ginak se

w tom zachowawagj Swatý

Zan žwčstUge

ďům pokanj, přikazowal gťm, aby činťli hodné

odpoce pokanj, (Mat .Z 8) a ťo wztahuge se
na kqžďého z naš Hodnr owoce pokanj mame
činťti! Neopomjneymr každodenně hrjchů swých
želetť, a Bohá ža odpnsstčnj gčch prosčtč
Zachowepme pllne od cjrkwe narjzené tý:
hodnj ugmy pokrmu i ostatnj posty, bUďme mi:
losrdnj, a chudého a nUzného neopausstčgmc w
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geho potťrbč, a wsse to obětugme co skUtky ka:
gjcj PčmU BobU. Můžr:lč pak se ménč!dod nčdš

žúdati? KomUž by fe to obtjžné býti zdč:lo?
Zdaltž pak gfme mnohdy pro swět a pro tělo
mnohem wětssj těžkosti nefnússeli? Zdaliž gsme
newykonalč

wždy

wssccko

cokolčw

nčxm

tě:

lefné nciklonnosťč nasse sseptaly a napowjdalh?
Co ale Bůh welj, co swaté Učcnj geho
něxm radj, co přjklad Swatých nčxm zřegmč
kúže, tjm bychom opowrhnaUti mťlť? uu Qd:
stup to! Pamčtliwi gsaUce prowinčnj swého,
obraťme se radřgi k BohU w plciči, w modlitbč
a w postech, a přigdeli pak na nčlš grsstě gaké
pokussenj, měgme aUtoččsstčkblahoslawené Panně

a prošmež gj, aby Uňm wnžúdala wjtřzstwj
Uad pokussenjm a stčxlost w pofčmj. dPowsta:
nauli prolxi tobč baUřc pokussenj,e dj sw. Brr:
nard, dpomnč na Marič, modli se k Marič!ě: a
ona qsaUc aUtočisstčhřjssnij a potčssenj zarmaU
cených zasťjnj naš sstjtcm swým a wygrdna nam
mčlost u milost časUaU i wččnaU.
OQbrať se kUPúml a zanecheyhřjchů fwých.e

(Sirach 17, 21.)
:Pro

odesstčnj hřjchů nebýwey bez bécznč,

ančž přidčxwen hťjch k hřjchu e (Sčrach 5, 5.)

:Newjš zdali lúsky ččlinenawčsti hoden grst e

(Sirach 9, 1)
Plotož č nynj prawj Hospodťn: deraťte
fe ke mně celým srdcem swým š postcm a
8 plčxčem ť š kwjlenjm .. . obraťte fe k Ho:

Sw. Maria Cǧhrtská.
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spodčnU BohU swému, nebo dobrotčwý a mčlo:
srdný gest, trpělčwý a mnohého čekňnj a Uko;n

gitedlný nad zlostj ee(Joel0 ., 1.3.)

Modlčtba.
Buď

Hospodčn pochwúlen a pochw.ileno

bUdčž mťlofrdenstwj Geho, kteréž mne, mčlosři
Troé žcela nehodného, od poleUssenj ďč:belsteého
oswobodťlo a na crsťUspasenj Un:dexdlo.mJ chci
se službř Troé, bBože, aUplně oddalč, gen když
mčlosř Twčx mne podporowali ,bUde, o nčž Tš

fnažnč prosim.
Ukaž mč, čd Pane, podlé mťlofrdenstwj
swébo tu crstu kteraUž gjtč mam Qd nhnjčka
chri wěčnč wčkUw Troým býtč
Wleg klčd a pokog ro dussi mau, a do:
pťen, aby Ualezla, po čemž gediné dhchtj: lotiž
Tobč, Pčmu BohU swému slaužčliše wssjsilaU
swaU po wsseckh ročky wčkůw. Nmrn.
Dneď fe téš swčtj W Césarei questinske fw Appiana
ktcrý; za cjaťc x mlimma wneligak mnccn a pak Utopen bol.

Tamtéj;s

w. Thcodosie pamw, kteráš prr wjru železnýmč

klikami trbána a kouečnčxdo more wbozena bďla m W Lyone
sw Nicecia, tehož mesta bisknpa m W Komě wc Wlassjch fw
NbUndta, btskupa fwatostj a učenosljwěhlasuebo uWLingoue

(lxanšrrg) sw Urbaua, biskupa, a m g sw
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3.

Žiwot sw. Nicharda, bisknpa.
Nd UZZ.

Sw. Richard mladssj, fyn Rťchaxrda ei Ylřre
z Wčchu, narodil se na zcimku téhož gména,
roku 1197. Giž od dětčnstwj pozorowala fe
na nčm znamenčta naklonnost k cmostť a bo:
habognému obcowanj, neboť gfa nrnřjtrl wsselč:
kých rozkossi,

njwú, trúijal

po nichž sr mlčxdcž tak rčxda šhč::

radřgá čaš fwůg w ňábožnostiž

w čtenj a w sstudowňnj, a nad mjru ztoho sc
radowawal, když bližnjmu w potrebach pomocč
mohl. J stalo sr, že statky starssjho bratra
pro rozličné nehodn welťcrzpustly aslUssné wý:
čwy che nrpřčmissely Nčchard magr nad bra:
trem ljtost, propůgččl se mu w službu a bedlť:
wostj, pričinčnjm a maudrau radau w kratkém
ťase statek geho opťt do Bobřého stawil uwedl
Z toho mel onrn welťkau rádost, a wťda, že

dobrý
tolčko Nťčbaršowč
ma, a siaw
e bezswUǧ
geho prččťnliwosti
Byl dčkowatl
w nauzč
,přťssel: odrwždal mU wssrckrn staťeť swůǧ adal
mU ho lčstem prťpfatl. Slanuw fr takto Nčchard
bohičem, mčl se dle rqdý a žadostč fwých pťj:

buzných a pratel š gednau urozenau a podo:
bnč bohatau pannaU zasnaubčti To zarmautčlo
brarra, že sstčstj to Nčchardowi zčrwťdčtčaupsčxnj
swého pykati poěal. Než tento gsa mlčxdenec

Swd Richard.
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srdce sslechetněho, a Boha che než sw.ět mi:
lUgjcj. wida bratrůw zúrmUtek, nawrútil mu
wsse, cokoli od nřho mčl, řka: :Nermuť se,
bratře, neboť, gak zdwořilý ty gsi byl ke mnč,
i gčx k tobč budu. Cyhle, tuto wracjm ti statek
twůg i úpiš, ano č swau newčstu postupugť
tobě, budeli ona ť přútelé grgj tomU chtjtť.arm
dNeprospčgeť bohatstwj w den pomsty Božj:
ale sprawedlnost wyswobodj od smrti.arj(Pčjsl.1 1,4.)
Nichard prost gsa nynj tjže pozemského
zbožj, odessel neyprwé do Qronie, potom do
Pařjže,

kdež swéx sstudča dokončťti chrřl.

Zde

kněmu pťistaupili gesstě dwa přátelé podobnč
smrysslegjcj, a wedli š njm žčwottUdý a pťjsný
Nežný chléb a woda byly grgťch dennj strawau,
gen w nedčli a w swatek anebo U přjtomnoski
hostů požjwall masa a ryb
Chudoba gegčch
byla tak wrlikčx,

že wssčckni tťť nemčli gen ge:

diného swrchnjho obleku, anic ménčzpomjnúwa
si Nichard rúd na ty časy , řjkage: :že gaktě
žiw blaženěgssjm nebyl, nežli tenkrč:te.c Když
swú sstudča dokonal, nawrútčl se do Qronie,
a pťčgaw hodnost mčstrowskaU, wysokého Uměnj
po nčgaký čaš tam aUřad Učitelský zastáwal.
Na to odebral se do Benonie, kdež se po

sedm lét prč:wu cjrkewnij

učťl, a to š tak

welikým prospěchem, že w čaš nemoci gednoho

zmistrů,

š nemalým zaljbenjm a

pochwalaU

wssech posluchačů lomu pťedmětn wyučowal.
Grdnak proto a gednak pro dobrofrdečnost a
sličné mrawy obljbil si ho nemocný misir we:
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lťce, a Ua důkaz swé fpokogenosti ruku gedčné
fwé dcery i še wssjm zbožjm a statky mU oodňwal.
Wssak Nichard, Uadssen Duchem swatým, pře:
meysslel o giné wěci, a protož podčkowaw fe
zdwořile za tulo důwěrnost, bez messkčxnj do
wlasti se nawrčxlil, kdež ho gednak pro Učenost,
gednak pro rozssafnost a bohabogné obcowčmj
za kanclěře Ua wysokých sskolčxchustanowili. Nynj
nauččl fe lw znúli sw. Edmund,
arcibiskUp
Kanterburský, a šhledaw w něm muže Učeného,

rozssafného, a což nrpche

grst, bobabogného,

chtčl ho přeš moc řo fwého biskupstwj přestě:
howati, což fr mU také konečnč, ač po welkém

namúhňnj a mnohém prossrnj, podařslo, a tak
se Rčchard stal kancléřem arcibčsknpstým. Nčkoli
byl nynj obstarúwňnjm
Uexodůlržitčǧssjch zč:le:
žitostj bčskUpstwj zaneprč:zdněn, neUlewil předce
dčxle krňčeli na cestě dokonalosii, zdwogmisobnil
Uynj horlčwost swaU, tak že fe mohlo o něm

řjci: žr prospjwal každým dnem w maudroslč
a w milosti Božj. Nuřad swůǧ zastčxwal wčrnč
a swědomitč, nrnachazrla do nřho se žadna pýcha
ani hrdost, byl přjwřtčwý a slUžebný ke wssrm,
a žadným způsobem Uedal se přrmlUwčli kU
přigmutj Učgakého daru, byť by i z Upřjmnosti
aneb z wdřčnostč mu byl podciwčm. :Do nčxho
byla,e dj sanwřký žčwotopifec, xnewyslownč: ti,
chost, přjwčtiwčc aUtlost, slussnú sproslnost, a
sprostnčx pokora ť ostatnj skutkowč mjrnostť a
tichostč.e Swěmu bjskUpowi byl oddcin 8 ney:
wčlssj lúskaU a wěrnostj, takže nikterak od nřho

Swl Rčchard.
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odlaUčitč se nedal, raděǧi ď njm do wobnanstwj
ssel, a teprw po smrti geho 1240, lnjsto to
opustčw, w ereaně ssludčjm bohoslowj a pjfe!n
swatých sc odew;dal. Nabyw w obém dosta:
teěné zběhlostix, dal fe na knčžstwj pofwětitč, a
do fwé rolasti se nawrštčl, kdež auťad duchow:
njho wastýře w gedné ofadč š welikým prospč:
chem po nčgaký čaš žastúwal. Uslyssew o geho

nawrčxcenj Bonťfariuš, nčxměstekfw. Edenda,
tak dlauho na nčho naléhal, aby fe opčt w ho:
dnost kancléixe Uwcizal, ažxbo konečnč přtnutčl.
W tom čase Umřel bťskup Cdťchesterský, Na:

dulf Nrorlle.

Krčxl Gťndřtch ul.

chlčxl na

Uprč:zdnčnaU stolčcč gednoho z mťlúčků fwých do:

sadčtč, ažkolč takowé důstognosti boden nebyl;
ale bčskupowč k wysselřenj té wěci šhromciždčnč,
Ustanowčlč gednomyslnč,
že Nťchard bťskupem
Chichesterským

býti mčx.

U

Nad tjm šamrzew se krňl miramně proto
Uowého bťskUpa neUstúle týral a konečnč i dů:
chody gcho mu zapowčdčxl. Nťchard Uxusil w cčšjm
domč bydleti a U cťzjho stolU fe strawowatč.
To wssak nebylo mU na překňžku U wykonúwčmj

powťnnostj powolňnj grho.
Chodťl oo wssech osadeich bťsťupstwj swého,

wssady hlčxfal slowo Božj, wssude Udělowal
swč:tostj, wssude dokazowal sloww č skutfy, žc
prawým grst pastúřem stcidce fwého; krúle wssak
anč tjm anč prošbamč smjťťti nrmobl. Tcprwa
po dxrau letech nawrútčli fe mU statky, wssak
welmi fpustlé a zanedbané, a fnad ani tenkrúte
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nebyl by krúl žúdostem a prošbúm gebo powo:
lil, kdyby se nebyla pťe až kpapeži Jnnocen:

ciowť lU. donesla, kterýž Nicharda potwrdiw,
čafnýmč a wččnými tresty wyhrožowal wssem,
kteřjžby zbožj zúdnssnj a cjrkewnj biskUoowi na:
wrč:tčtť a wydali déle se špjrali.
Gsa nynj
sw. biskUp prost a zbawen wsscch zbytečných
starostj o zbožj pozemské, obnowil ano zdwog:
núsobnťl horliwost swaU w slUžbč Božj. Zřetel
geho byl nynj gediné na blaho osadnjků a na
blaho dUsse swé obrúcen; protož stal se nynj,
gak sauwčký spčsowatel geho skUtkú wyprange,
w modlitbňch

wřelegssjln,

w almUžnčcch sslědřeg:

ssjm, a w potlačenj fwé tčlesnosťiszžilegssjm.
Qd té doby býwala geho starost o chUdé wětssj,
geho odčw sprostssj; řeči pak a gednčmj pokor:
nčgssj. Přč geho,stole zawznjwalo núbožné čtenj,

a ledy se přestalo, mlijwalo
sr o wčcech pře:
ťtených aneb ginúch wzdělúwagjcjch.
Kdykolč pťi wisitacj

swého bčskUpstwj do

některé osady přissel, kúzal čhned pútrati po
nemocných a chndých; ony nawsstěwowal sňm
osobnč a ge bUď k trpěliwostť naoomjnal aneb
ksmrti připrawowal; tčmto alr wždy sslčdře
almUžny Udčlowal, a to sice ne teprwa, když
prossen byl, nébrž bez prossenj. Když geden:
krúte kdosi se bo otúzal, pročby žúdún negsa
penjze rozdčxwal, odpowťděl: oZdaliž nenj psú:
no: Předessel gsi geg w požehnánjch sladkosti.e
(Zalm 90, 4.) Zdaliž nenj draze kaUpeno co
sobě prosbami wydobudeme?
Zagčsté že znal

Sw. Richard.
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mnž Božj tjžč přjslowj řkancjho: deo
dúwčx, dwakrčxt dúwú;

rychle

fdo wčxl)čx,ten ani ge:

dnau nedúwú.e uw N zdaž nečteme w pjsmech
fwatých: xWefelého, t. ge ochotného dčxrce mi:
luge Bůh.e
Ze se přč tak znamenčté sstčdrotč
geho důchody ztenčowaly a časem sotwa stačo:
waly, gest wčc welmť pochopčtrlnú. Wssak on
se radčgť odřekl wčcj ť neypotřrbnčgssjch, než
aby byl chUdébo bratra bez almužny propnstčl.
Gednau wedl si důchodnj geho stjžnost,xxžc bť:
skupské důchody nepostačUgj pro welfé množstwj
chUdých; sw. bčskUp wssak nařjdč!, aby drabé
núčenj prodúno
bylo, kdy opčt byla zčxsoba,
z kteréby dalssjch almužrn Udčxlowatč mohl. Q
gak hlnboce pronikla srdcr geho ťrč aposstola

Púně ťkachho: deo
č žjri

bude,

a

skanpě rozsjwň, skaupč

kdož rozfjwčx w požehnčmjch

(hognč), 8 požehněxnjmi č žjti bUde.e (2. Kor.

9, 6.)
Qstatnč si Nčchard na pozemském zbožj
pranic nrzaklúdal, anč o ně přjlčssné starosti ne:
mčl, a protož geg žčxdnú byť č febr wětssj ztrňta
aneb pohroma skormautťtč a zarmaUliti što ne:
byla. Když gednaU na statcjch skrzc oheň wel:
kaU skodU Utrpčl a slUžebnjcč nad tjm welice
bčdowalč, těssil „gčchš twúřj gasnau a weselau
řka: hNermUťre se zbylečnč; mčxmeť zagisté ge:
sstčx,čjm bychom fe odjwali a ostatnj potřrbp

sobč opalřilč.e

Pak

přidal:

xZagisté

proto

potkalo nčxš toto žlé, že gsme tak,sslčxdřj k chn:

dým nebyli, gak se slUsselo.

J

přikangeme

46

Dnben.

a chreme tomU, aby ťdeaUcnč szchodů

na

ssjch sstčdřrgi almužnw se Udčlowalw, než se po:
sUd stawalo.e
Z té prjčiny neohlxžcl se taleé

nikdý na swaU osobU, grn když blčžnij fe po:
mori mohlo. Grho ssal býwal sice čistý a po:
řč:dný, ale beze wssj ozdoby, ano cosi skwost:
nébo a draběho darmo kxyš bol hledal U něho.

th

alc i po sobč stúlau pamútku zůstawčl, ša:

klňdal sspitúly pro choré a wčkem scsslé, gakož
i pro žéxky, kteřjž by do stawU duchownjho
wstaupčti chtčli.
Gak se sw. Nčchard Ukazowal k lčdUa kchu:

dým dobrotiwým a mťlosrdným, tak též i žúdal,
aby wssicknč zcikonů Božjch a rjrfewnjch pčlnč
poslUssnť býlť; každěho přčstUpnjka, ač ginak byl

dobrolťwý amčlostimý pčm, přjfnč kciral. Wtom
pťjpadU

neprospčla

wťnnémU žéedného člowěka

přjmlUwa ani profba. Pjsse se,že gedrnkrňte gistý
dUchownj protč zňkonu stawU swého hrubě se
prowťnčl. Nťchard swrhl geg za lo S fary. N
ačkolč sňm krúl, arrčbiskup Kantuarťenský a mnozj
gčnj a wzách lčdé ša něho se přimlanali a o
zmjrnčnj trestU prosili; nčc ménč stúl sw. biskup
nrustUpnč na fwém řka: dPokud dusse w lomto
těle bUdr, nepťistaupjm dobrowolnč, abw ten
dUchownj, pokud pohorssrnj nenaprawj, w biskup:
stwj mém duchownj auťad žastňwal; pan ara
cibiskUp, na nčhož se knčz odwolňwú, nechť U:
čťnj podlé toho, gak před schdem Božjm bUde

moci zodpowjdatie

Yby ale wždy měl na wůli

a moci dle sweho nahledU gednasč, nechtěl mjtť

Sw Richard.
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žeidněbo přjbuzného, gakkoliw bodného a dňstog:
ného w zpreiwě duchownj; neboť řjkawal, že také
Krčstllš Pún kljče nexbrš nrbyl dal Zafubowč,
pťjbuznémll swémU, nýbrž Petrowť„ š klerýmž
w žňdnem přjbu;enstwj nestčxl. Též netrpčl w
domč swém žádného pomlauwače, anč Utrhače,
ančž gaké rožpustčlostč, hrdostč, nrsrrawrdlnosti
Ueb čchož gčného, odkudžbh pohorssenj gakčkolč
powstats mohlo, tak že o domč swém lo samé
řjci mohl, co druhdy sw. Daočd o sobč byl
řjleňwal: :Kr.ičegjcj po rrstě nrposskwrnčxné, ten
mi přisluhowal; nebudeť bydleli UProstřed domU
mébo, kdož činj pýchU; kdo mlnwj neprawé wčci,
neljbj se pťed oblččegrm očj mých.e (Zalm

100, 6.)
Qstatně ťxyl Nichard také nad mer tčcbý
amjrný a stalo:li fe kdo, že dUchownj na gitř:
nj

pozdčgč,

než se slnssrlo,

pťčssli, modlil

se

seim pro sebe,azdúlo se, gakoby w dUchu slad:
kýmč slowy Pčmě k Ujm mluwčl: :Spčte gťž
a odpočjweyte.e Gak welčce wraucné modlčtby
sobč weižil, wčdětč lze z toho,

že, fdl,xž nčkterého

z duchownjch nawssljwčl, aneb od nčxbonawsstj:
wen gsa, w ljre ho ljbal, řjfciwal: ODobťeťgest
celowati rtn, peichnaucj wčmj swatých xnodlitrb,

Púnu Bohu š wraucnostj planaucjch.e
Ostatnč

nebyl žčwot gebo bež úkoru, a

mnozj lčdé Ublčžowalč mU welčcr, gakož swrchU

podosfmxto; proto sr wssak Ua nč nehněwal,
anobrž wsielčké dobré gim profa„;owal. Taf kj p.
wčdčl se nncena na gakéhosi Jana, syna Lllba:
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nowa pro mnohé bezwrěij bčskUpstwj Chčche:
stcrskémU Uččněué cjrkewnj kletbu wnčsti, do:
kUdžby zadostč UeUččnťl. Když pak tento knčmU
gedenkrúte pťčssel, pťiszal geg sw. bčskUpwelmč

wljdnť, podržel ho U stolu, a přčrozchodu prawčl:
:Kdy se dwť strany pro prňwo swé hěedagj,
nemň fe prolo anazek lčxskyrozsrhowatč, ne:
boť, když chci sobč wydohysč, což mého gest,
neslUssj, což Božjho gest, Upjratč.a
Newztahowalo se ale působenj sro. Ni:
charda toličo na bčskupstwj Chťchesterské, Uobrž
séchalo až do

wždcileněgssjch kragin

zwlěesstč od

toho času, co na rozkaz sw. the mťl kěazati,
aby potlačrným křesianům w zasljbené zemi kU
pomocč se přispěloaswatú mjsta neydražssj krwj
nasscho Wykmočtelr zaswěcenú z rUkaU ncwčřjcjch

se wytrhla. PoslUssen rozkazU papržowa
od města k městU š neywětssj horlčwostj
zege lid, aby nedlrli občtowčmjm čafného
lúsky kSpasitcli swěmu dokčxzatč,genž krrw

chodil
nabj:l
zbožj,
swaU

pro néaš byl wylťl. Když se bljžčl k mčsiU Do:
werU, Upadl do těžké Ucmoci a předcr anstéal
zpowjdati, bčřmowatč, knčzc swčtitť, až ť tělesnčx
sjla grbo klesla. W DowerU poswčtčl gesssč ko:

stcxlke cti sw. Edenda,

pťedka swěho, pak ale

crlý zrmdlený do Uemocnčce donrssen, UlrhnaUtč
mUsil. Předzwjdage, že sr hodinka smrtč grk,w
přčbljžčla, přťprawowal sc na lo okamžrnj š nry:
wčtssj wraucnostj
dUsse swé, pak rozkúzal sobě
křjž podatť, ljbal mjsta ran, a gakoby přrd se:

baU widčl prč:wč Umjragjcjho Spasitrle,

takto

Sw. Richard.

49

k nťmU wolage: :Djky wzdčxwúm Tobě, Jesn
Krčste, za wssrcka dobrodčnj, kterňž gsi mnč pro:
Ukúzal, za rč:nh a za potUpU, kteraUž gsi pro
mně bhl fnússrl, tak že gsi wssjm prúwrm úpěti

mohl: Nenj bolest, gako bolest mú. J wjš Pane,
kdyby se tč bylo ljbilo,

žebych byl rčxd potUpU,

mUky, ano č smrt pro Tebe snússel; a gakož
wjš, že to prawda gest, tak se také Uade mnaU
smilowatť raččž, neboť Tobě porančjm dUssčswaU.e

Pak obrútčw se we wraUcnosti frdcc kblahosla:
wené Matce mčlosrdenstwjťjkal: dMarča, matko
mčlostč, matko milosrdenstwj, Ty nčxš střrž před
nepřjtrlem a w hodinku fmrtť nňš přigmč.e TUto
modlitbččkU si od přjtomných dUchownjch tak
dlaUho předřjkňwatť dal, až dUssč wypUstil. NU:
mrtj gcho pččpadú na třetj deU mčsjce Dnbna

léta 1258;

stčxrbyl 86 let.

Nongjmúnj.
Sw. Rčcharda žčwot gest Uňm zrcadlem,
w kterémž widjmr, zač zbožj pozemského powa:
žowatč mčxme. DUsse geho nelpčla na zbožj po:
zemském, anč na čemž gčUém, na čemž lťdé smy:

slnj tolik si zaklúdagj, ale Bůh gedčný byl před:
mětcm lčxsky a taUhy geho, wsse ostatnj zdúlo
se mU mrwaU a pléwamč býti. Nch kčžbychom
č my také 8 njm stegnč fmehssleli, kěžbychom
my také si pťipomjnalť, že lépe gest Uynj po:

znati a řjcč: :Co prospěge ncim wsse loto zbo:
žj!e než po smrtť teprw nařjkatč si: dNch co
Ziwotd Swatých. u.

3
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prospčlo núm wsse, co gsme mčlč a čeho gsme

Užjwali!e Mčlé býwú núm kwjtko kwetach.
Gak krútkú to rqdost! Když oprchčx, opowrhU:
geme gjm. Tak wesskeré zbožj zemské gen kra:
tťnce núš těssj, pak hyne opčr neb núš omrzj.
N protož oplýwččš:li zbožjm aneb kochúš:lč se w
rozkossč, domeyssleg se, že snjš, a že procitna
wsse pomčne. Tak mťne každú rozkoš gako sen,
a nemčr žúdného trwčmj; gest gako rakéta, genž
se stkwčle kU oblakům

wznčxssia malččko gen, ne:

zbýwčl z nj nic než kaUť; a po tom bychom
taUžitč mělč? Co ncim profpěge, čehož Udržeti
Uelze? co nččm prospčge, což 8 febaU wzjt,i ne:
můžeme, anoť se ztrarj, gako dým a kaUť. O kéž:

bychom maudrými bylč, a zpamatowali se iUwč::
žčlť, že

nčc neprosp,čge,

žjskatč celý swět, dUsse

pak zkčsz trpčtč. Q gaké to lopocenj, gakú to
fnaha a prňce pro hrstkU prstč, pro prach a po:

pel, pro dým a kauť; pro Boha ale, pro spa:
senj dUsse, pro žiwot wěčný, gakň to lenost a
Uedbalost! Bčda, bčda nč:m, bUdaUlč synowé
tělesnj opatrněgssj, nežlť fynowé swětla!
:Wsseliké tělo gest gako trúwa, a wsselčkčx
slčxwa geho, gako kwět polUj. Uwadla trč:wa a
spadl kwět, drotože dUch Hospodčnůw powanUl

na něg.e (Js. 40, 6. 7.)
dBohatý, když Usne, nic 8 sebaU newezme:
a wssak když odewťe očč swé, nic nenalezne.e

(Job 27, 19.)
:Zesmllč snem swým a Uicnenalezli wssťcknč

mužč bohatstwj w rUkaU swých.e (Zalm 75,6.)

Sw. Richard.

51

anmjch 8 bolestj smjssen bude, a po radostč
na posledy býwú žalost.e (Přjsl. 14. 1.3.) ,
anťdčl gsrm bezbožnjfa wrlmč wywýsseného
a pozdwčženého, gako cedry Lčbanské; assel gsem
tudy, a ač nebylo ho; št hledal gsrm ho, a nenj
nalezeno mjsto gcho.e stZalm 36, ZZ. 36.)

:eMarto, Marto!

pečlčwa gsi, a rmautjš

přč mnohých wěcech, ale grdnoho grst potřebj.e

(Lnlel16, 41. 42.)

Modlčtba.
Wssemohaucj, wččný Bože, kterýž gsi mčlost
swaU w takowé hognostč Ua slUžeijka swého
Nčcharda wyljtč rč:ččl, že srdce geho od žécdostj
swčtských se odwrňtilo a gedčné po Tobť, genž

neywyšssj dobro gsi, taužčlo: raččž, plosjme, núm
Ua přjmlUwU téhož swatého propůgčjrť, abychom
marnost a pomjgčtelnost wsseho zbožjpozemského
nahljželč, a Tebe Pčma nasseho gedťné hledali.
Nebo co prospjwčt hledatč wčrj, kteréž srdce Ue:
naplňUgj. Zdalčž Ty to Uegsi, Pane, genž kaž:
dénnšz Tebe a krcilowstwj Twé hledagjcjmu slč:
bugeš dúti, čxehožpotřebUge? N protož HospodčUe
i gčl se wsseho chcč odřjcč a

Twým

Učednjkem

býtč na wčky wěkňw. leen.
n

Na dnessnj den připadá též swátek: Sw0 Pankratia,

blskupa Talaminskédo w Sictlti. uu Sw. angria a Bentgna
w Tomi w Skothit. u Sw. Jréno, Yǧapp a Chonie, panen,
wlastnjch sester, kteréž za cjsaře Dčokleciana w Tbeésalončce diwné
mučeny, žčwot dolšonalya n Sw. Ulpiana, kterýž w Tpru ďe
psem a ubcxdemdo kossc zasslt, a pak do močxe hozen, Utonul.

Sw. Nlťcta, opata, gcnš mnohé strasti pro swaté obrazp od
cjfaře Leona Nrmcnslešhousnásseti musil. n aSn!. Burgundofo:
lxy, pannp,

abbatysse Clcestrenské w Llngllcku.a m. gj sw.
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4.

Žčwot sw. Zsidora,
bčsknpa Seočllskčho we Špaňheljch.
N. ďššz

Sw. Jsidor se narodčl w ssestém stoletj
roe Špaňhelském mčstě, Karthagena řečeném, z
rodččů roelmč urozených a bohabognostj daleko
powěstných. Geho otec nazýwal se SeoerčanUš,

matka slaula Theodora.
Poněwadž oba PúnU BohU dUssja srdcem
slaUžčli, wynasnažoroalč se také, aby djtky fwé
núpodobnč Pčma Boha nade wssecko milowati
naUčilť. J žehnal Hofpodťn swaté gegťch pťťči:
nčnj roelice, neboť sroatčl erkew Uznala gegťch
dčti za hodné, do řúdů swatých a wywolených
Božjch postawčtč. Gsau pak tčto: sw. Leander,
biskUpSeďčllský; sw. FUlǧenrčuš, bčskUpKartha:

ǧinenský; sw. Florrncia, geplčsska,a fw. Jsidor
mezč nčmč neymladssj.

Sw. Jsidor bpl neyprwé w domě otcow:
ském roychowčm, když ale do toho roěkn přčssel,
že se k Uměnj obrútčtč mčl, poslčm byl do Se:

očlly ku bratrowč Leandrowč, ktrrýž negen pro
rozsúblau Učenost, nýbrž č pro swatý a neaU:
honný žčwot U wsseho lidU we welké wúžnostč stúl.
Neyprwé nedúwěřowal se mladý stUdent w sle

fwaU a zanage nad dobrým profpěchem, prchl
tagně z města, trestU sskolnjho fe obúwage. Po
dlaUhém chozenj fedl si celý Umdlený wedlé gedné

Sw. Zsikor.
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studnť, kdež gamkowilý kcimen a hťjdelU stUdnč
8 hlubokými zúťezy pozornosť geho wzbudily. Nn
o tom přemeysslj, odkndby to wsse pochňzelo,ay
přigde nčgakč: žena pro wodu, kterúž Uzřewssi
pacholjka welmi krúsného a Usslechtilého, otčxžala
fe, co by chtťl, a co by zde samoten dčlal?
Jsidor wyptčxwal se, proč a ǧak ty gamky
w kamenU a ty zúřešyw hřjdeli bylp powstaly?
Zena wyswětlowala mU to, řkanc: že gamky
Učiněny gsaU od kapagjcj wody a zčxřezyod pro:
rroazu na hřjdel se nawčnUgjcjho. Jsidor pře:
meysslel dlanho o té wěci, an nagednau gakýsi

wnitřnj hlaš k němU mlUwil:Když twrdý tento
kúmen častým kapúnjm wody sr wydlabe a dťewo
opěmým nawinowňnjm prowazu fc wyťeže: čjm
che

bndn mocč č gčx 8 pomocj Božj welčké Uče:

nosti nabyti, když každým dnem gm o krok dcile
prospčgi! Tato mysslénka tak pronťkla cčlaU dUssč
geho, že fe i hned opět do Seossly nawrč:tťl,
a š neywťtssj pilnostj a bedlťwostj stUdowati
počal. Milost Božj přispčla mU také kUpomocč,
že w mUdrctwj, w pjsmech fwatých a w ťeč:
Uictwj, žwlé:sstť ale w řeči latinské, ťecké a he:
breyskě weliké pokroky Učinil, až se wssicknčnad

tjm welice diwili.

K

nezanedbčxwal Jsidor

wůlť stndowúnj

a Učenj

UsslechtěUj srdce a dUsse

a zdokonalowčcnjžiwota swého, an čjm che
geho Učenost rostla, tjm che rostly také ctnosti
geho, neboť zagisté nessťastný teU, kterýžby znal
wssccky stwořené wčci, sebe ale a Boha by ne:

znal. dNechlUb fe mandrý

w maudrosti fwé;
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ale w tom nechť fe chlUbj, kdo fe chlUbj, že wj

a znč: mne.(( (Jerem. 9, 28. 24.)
Toho časU wlčxdlčBčsiǧoché nad Špaňhely,
kteřjž gfaUce NriaUskémU kacjťstwj horliwč oddúni
cjrkew katolickaU welice tjfnili a faUžťlč. Tehdeg:
ssj Špaňhelský
krécl Leowťǧild a wssťcknť téměř
welcj púnč bpli tjm bludem nakwasseni a tak

horlčwě fe ho drželi, že mnoszrawowčrnj

kněžj

a biskUpowé od Uich welkých úkorů sUčlssetimUsili ;

gedni z nťch byli zezemč wppowčzrnč, drUzj zgj:

múni a do wězcnj Uwrženj; třerj zaš hladem,
žťznj a giným gessrě xpůsobem Ukrurnč mUčenť,

ano č Ufmrcowč:ni. Tato proriwenstwj neporkčr:
wala tolčko cjrkew w Špaňheljch, ale ť mimo
Špaňhrly, proto žr Leowťǧild, gfa Udatným a
ssťasiným bogownjkem, kam co wjtčz wtrhl,tam
také katoljky ǧ:tiskowal. Qn prý srtaké zapřčscihl,
že wywrútj ij
a katolťckau cjrkew ze zeměza:
hladj. Wssak co zmůže marnci lidskč: chlauba
proti wůli prozřetedlnosti Božské! Mnozj opo;
wč:žili fe giž w zaslepenosťi

fwé protč skécle fc

postawiti, na Ujž cjrkew gest wzdělčma, ale ti,
kreřjž neroztťjsstili si hlawu,změnilizámyslp swé.
dPostawili se krčxlowé zemč a knjžata spikla fe

prori HofpodinU, a proti Pomazanému geho:
ale ten, klerýžupřebýwú

w

nebesjch, smč:tť fr

bude gim, a Pcin posmjwati fe gim bUde.
(,Žalm 2, 2. 4.)
Mezi biskupy ze Špaňbel wppowčzenými
bwli raké sw. Leander, arckďiskuo Seoállský, a
FUlgenriUš Karthagčnenský. ij
Ulrpčla cjrkew

Sw.

Jsidor.

ZZ

Špaňhelskčl owssem welkaU ztrčxtU,nemagjc nonj
nťkoho, kdožby gj protč aUtokům U,epřútelským
hč:gťl. Na sstěstj nebylo nic Uzawťeno protč sw.

Jsidorowi, proti tomUto mUžimaudrostj, sorawedl:
nostl) statnostj a horliwostj wčhlasnčmU. Ten wťda
cjrkew osiřelaU, a že na ni aUskočnj nepřútelé ze
wssechstran dotjragj, postawil se gj w čelo a nedal
se odporným osUdem brarřj fwých zastrafsiti, wy:

wracel blUd Nrianský, wjru pak prawau kato.
lickau: :xže Kristnš gest syn Božj, a že gedno

gest š them
mlaným

w podstatč a pťťrozenostť,e wý

gazhkem hlčxsal Ariané pUstčlčse š njm

několťkrate do hadky o blUdném swém Učenj, ne:

mohaUceale odolatť důkazům a wýmlanosti
geho, wždy mUsili š hanbaU UstaUpiti. WčdaUce,

že proti němu erzniknau,
slťbowali mU welťkč
odmčny, hrozčli přjsnými tresty, tupilť geg a ha:
nčli nessetřjce anť gťných prostťedků, gen aby
ničehož proti blUdU gegčch nepodnčkal. Jsidor

wssak byl tjm szžilegssjm,
čjm wčtssjch úforů

tjm horliwčgssjm,

mU bylo snč:ssetť, čjm wělssj

nebezprčenstwj mu hrozčlo, ano tak se Upewnťla
Utwrdil w lafce kU Krčstn Paml, gehož božskaU
podstatU hagčl že si negedenkrale přawal smrt
pro nčho podstaUpťtč Tak statné a blahoplné
počjnčlnj nemohlo biskUpa Leandratagno zůstatč,
kserýž nad rjm radostj naplnčn Zsidorowi psal,
aby w húgenj cjrkwe nenmdléwal, ale raděgipro
ni wsse nasaditč hotow byl. N Jsidor chowage
se dle proseb a rady bratrowy, hčxgilwjrn kato:
lickaU brz

bčrznč a

bez strachU pťed knjžaty a
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krčclč, před Učenýmč ineUčenými,

před wzcicnými

i sprosťými, pjsemně i anstnč, a to ď tak welkým
Užitkem, že i kralowťc Nekkared, a po smrtč otce
Leowiǧilda (xťx587) wlcidař Špaňhelský ?lrian:
ského bludu se odřekna samospasitedlnau wer
katolickau wyznal, a tak cjrkwč dúwno pohřesse:
ný pokog a odpoččnUtj zjskal. Nynj nawrčltili
se také wypowězenj bčskupowé na mjsta swá.
Kostelowé fe počalč zaš ozdobowatť, lid plésal
radostj, a kde kdo byl, wzdúwal každý djky Bohu,
že w čaš neynebezpečnčgssj poslati gim raiččl tU
wywolenaU nňdobU swaU sw. Jsidora, skrze něhož
tak dťwné wčri se byly staly; Zsidor ale Ukryl
se w samotu klčcssternj,w swé pokoře za to mage,
že dUch geho gesstč wčtssj dokonalostť mň po:
třcbj, a že famolúska a tčlesnost gesstčpřjlťš nad

njm panuge.u
Eyhle gak zkussenj bogownjci Božj po se:
sjlenj taužj, gak nedůwčťugj se we sle swaU
a gakk modlčtbúm a k rozgjmčmj aUtočisslěberau,
když zotawťti sej chtčgj! A my nowúčkowé, my
můžeme wjtězstwj daufati nad nepřjtelem spafenj
swého, byť bychom se bylť w swčtské wčci pohřjžilč?
:Blahoslawený
člowěk, kterýž gesť wždycky bci:

zlťwý (opatrný): ale kdož gest twrdé myslť (kdo
nemčl ani swatau búzeň), Upadne w zlé.e

cPřjsl. 28, 14)
Zcisoba dUchownjch pokladů, kteréž si sw. Jsi:
dor w ťlcissteřew krútkém čafe nashromňždťl, mčla
se konečnč pro oberné dobré celé cjrkwi ode:

wřjti, a wssemhogné požehnúnj wydúwati. Qkolo

Swd Jsidor.
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rokU 600 totčž Umťel sw. Leander, arcibčskUp
Seoťllskú, a tU wywolčlč krčxl a duchowensťwo

t ostatnj lčd gednomyslnč Jsidora, bratra ne:
bosstjkowa, za nč:stupce geho; on alexw skrom:
nostč swé drže se za Uehodného a neschopného
pro takowý aUřad, nechtě nčkterak gčm po wůlč
býtč. Wčda to netrpčliwý lid, hnal se aUtokem
do klčxsstera,a š nesmjrným plésanjm do kostela ho
odwedl., Chtěl sice sw. muž naťjkatč si na nč:silj,
ale hlaš ǧeho ztratil se w hlUkUgásagjcjho lčdu.
Wčda tedy, že wzdor wssecken marný a že by
hťjssné bylo, wůlč Božj déle se protiwowatč,
swolčl konečnč k poswčcenj swémU na důstognost
bčskUpskaU.Súm sw. otec Řehoř welčcese ztoho
radowal, že Zsidor Leandrowým nčxstupcem se
stal, a hned také poslal mU arcťbčskUpskéPallčmn,
Ua důkaz a na znamenj, že ho w důstognosti

nowé potwržuge a plnau moc mU k sprawowú:
nj toho biskupstwj dčxwú. Co Jobo soběprawčl,

řka: (29, 15.) :ano

gsem byl slepémUa noha

kUlhawémU; otec byl gsem chudých, a na wěci,
gčchž gsem nebyl powčdom, pčlně gsemxxse wy:
ptčxwal, sřjral gsem čelisti neprawého,
a že
zUbů geho wydjral gsem laUpež. Kteťjž mne
slýchétwali, očekčxwalč nčxler mého, a pozorU:
gjce mlčjwali k radě mé;e to wsse platj o

fwatém Jsidorowi.
,

U něho nachčxzeťchUdý a zarmaUccný pomoc

a útčchn, a opusstčný a osiřelýdobrau radu a ochra:
nU. QU byl tak dobroččnnýa sstědrý, že č U nčho
bljže stogjcj se dčwilč, odkud tak hogné pro:
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středko k almužně béře. Qstarnč bhl tafé kewfsi
službč ochotný a řjkčxwal, že okdo 8 newolj
blčžnjmu slaužj, o wssj žúsluhu se pťťwčldj.e
aPozornostť geho nic neUsslo, a pod geho

starostliwau rukau požrhnéch na wsse strany ser
rossiřowalo, on wynasnažowal se wsselčkau sťopu
Nriansiých bludů žahladťtč, uwedl welký počrt po:
blaUzených do lůna sw.cjrkwe, on byl takměť dussj
wssech cjrkewnjch snčmů, k Utwrzenj kňznč ten:
krčate držaných, wssady postupowalo se mu prwnj
mjsto a newwětssj wúžnost se mu prokašowala.
Nč:wrhy geho pťčgjmaly se bez odporU a zč:koa
Uem se stčxwaly; Ueboť w gednčmj geho gewťla
se hlUbokú maudrost, Uezrussťtedlnčx tichost a ne:
wjdančx upťjmnost, pokora nrljčenčx a horlčwosř
neywřelegssj. K ožčwrnj wraUcUosti a k utwr:

ženj se w búznť Božj rozgjmňwalkaždodenně, že
se KrčstUš Pčm

pro náš

až ku zořehořlťeusmrtč

křjže ponjžitč rúčťl. Qstatnč byl swatý Jsidor
welmť wljdný, na každého laskawý a k službě
ochotný: grn k sobč saměmU pťjfný a skaUpý.
Sobč Uepřúl žúdného pohodlj a žčcdného odpo:
čťnUtj; byl žťw nad mjru fprostě, postjwal se
často a dlauho, a co tak Ussetťil,rozdciwal 8 ra:
dosij chudým. A pťč wssem tom býwal wždy
wrselé

myslč a žeidnčx nrhoda

a

žčxdnč: sťrast

nebyly 8 to, poklťd dusse š twúře geho šhladťtč;
bhlť to zagčsté núsledek prwné důwěrh w Boha
a w čťsté swčdomj. J protč nrpřútelům bčxgj:
wal se wždy laskawostj, trpčlťwosij anebčd mo:
dlťtbau a to wždy š wrlkým prospčchem, neboť

Sw. Jsidor.

bezdčky odwjrala
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se mu srdce gegčch a nebylo

nikoho, kdožby ho byl nemilowal.
Pončwadž rozkwétúnj cjrkwr swe neyche
od dobrého dUchowenstwa zčxwisj, a mladj lťdé,
kteřjžby se k službč cjrkewnj obětowati chtčli, ne:
qsaUce gesstě w ctnostech Utwrzrni, snadno po:
blaUditi a szgnčti mohau: wystawěl ža mčstem
krasný dům a tam ge po čtyry léta na swé

aUtraty chowal wačowal a pčstowal dokadžby
se neupewnili a dostatrčně newycwťčili. Zr ale
mnohými zaležitostmč zaneprazdněn neUstale še
žčcky swými objrati sc ncmohl, powolal č muže
Učené a w bčxzni Božj zbčhlé za Učitele; gim

swěřťlwychowcinj bUdachch sprúwců dUchoijch,
a bedliwě na to dobljžel, zachowciwčx:li se wssU:
de ččcd Božj a cjrkewnj, anťž sobě občxžowal,
kdykolč mohl, sčUU ge wéstč k bohabognosti,
pj:

sma swatč: gim wyklúdatť, a splfp swatých otců

gim wyswětlowati. J padala slowa geho gako
oblažUgjcj rosa na stdce poslauchačů a občer:
stroowala ge, že ožiwťlya zahořelylciskaUkBohU
swémU. th
napotom dUchoronj aUřad swůg
důstognč zastčxwati a U ofadnjleů wčržnost a Uctl?u

wost k swaté cjrkwi i k sobě samym wszditť
nlohli: wyUčowal ge co neyhorliwčgi obřarúm a
zňkonům cjrkrwnjm; nebo kdež cjrleew a slUžebnjri
gegj Uwažnosti negfaU, tam gest odpadUutj od rojry
še wssemč hrůzyplnýmč nasledky na bljku
Za
taU přjčinaU sam také o Řjmském papeži, qa
kožto o hlawč cjrkwe š neywčtssj uctiwosti mlU
ijal,
a každého dUchownjho, byť i byl pochy:
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bčl U weliké wažnostť mjwal, wěda, že k tomu
z lidj wzatý gest, aby za lčdč a za hřjchy gegčch

občtowal dary a občt. (sr Žid 5, 1.)
Geho pozornpstť nenssio také duchowenstwo
řeholnj. Sécm na swě aUtraty nčkolčk klč:ssterů
wystawřl a ersal pro ně UowaU řeholč, w kte:
réž přikaznge, aby se každý mnčch objral čjtčx:
njm nč:božných knih a swatým rozgjmcinjm, bez
kteréhož lrwanlčwú bohomčlost docjlčti se nemůže.

:Kdokolč,e ťjkawal :U Boha býti chrr mUsj se
často modlťtč a w dUchownjch knihach čjtati, ne:
boť wssrlčký prospťch w dobrém z čtenjarozgjx

manj pochazj

Čtenjm Učjme se, a rozgjmanjm

zachowúwúme,

čemU gsme se byli přčučilť. Ne:

podporUgeli mťlost Božj čtené aneb slyssané slo:
wo, wtčskne se sice w pamět, w srdce pak nic.
Tehdaž gen dostane se slowo Božj Ussčma do
hlUbčny srdce, když mčlost Božj wnťtř srdcem

pohne, aby slowu rozUměloee Qstatnj wybýwa
gjrj ťaš měli mnčfsi podlé rozkazu sw Jsidora
na prčxci rUčnj obrcitčtč, aby tak dle pťjkladu
sw. aposstolů samiwýžčwU si wydobýwali, č ge:

sstě nad to čehoď chudým Udělčtčmohli. deož
nepracUge,e řjkč:wal, dgest zahčxlkaU a pohorsse:
njm, neb dwogjm hřjchem wčnen.((
Upřjmnú a wěmč: péěe sw. Jsidora o bla:
žrnost kťesťanů pťesahowala meze bčskUpstwjSe:
oillského,

přeblažeunč aUčťnkUgjc na

wssecky ko:

stely Špaňhelské i na osady zahraničné;

Uebo

kamž bedliwý pastýř sč:m osobnč nepřissel, tam
se dostaly lčsty geho a giné Učené a nčxbožné

Sw. Jsidord
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knihy, pro kteréž nazwč:n byl: :wýborným Učite:
lem, neynowěgssj okrafaU cjrkwe, neyučeněgssjm
mUžem swého wěkU, gehož gméno

gmenowúno býti mú.e
Bůh

č rozličné

zčxzraky

Na

8 Uctčwostj

geho přjmluwu

Uťinčtč rúččl,

gako

kU pť. když pro wyprahlaU zemi hognau wlčth
wyprosil. Sw. chdor pťťssel tenkrúte na po:

mezj Francauzské Dowěděwsse fe o tom oby:
watelr, hrnUli se žústupně k nčmu, žčldagjce, aby

gim wypronl wlahu nrbeskan Jsidor odrbrra
fe do kostela napomjnal lčd, aby mělč pewnau
dňwěrU w Boha, a hle po modlčcbě geho dal
Bůh déssť, a země občrrstwrnň wydala owoce
swč. Pťť té pťjležčtosti k nčm wúžnými slowy
mluwčl napomjnagr wssech, aby čťnilč pokčxnj
a žčwotefwůg naprawilť, wystťjhagjce se swůd:
njků, genžknčm přčchúzrgj w raUsse owťjm tčché
núbožnostč, odwrátiwsse ge ale od prawé wjry,
co wlcč hllawjo blažrnost wěčnaU ge pťiwúdčgj.
Podobnč č dobročlnnost geho až do neywzda:
lenčxgssjchkragiU zafahowala; negen chUdým od:

lehčowal nýbrž izagaté bUďwkapowal aneb gim
dťjmluwaU swau na swobodu pomahal, začežwr:
sskeřj opčt za něho modlitise nepřcstěcwalč. Kťe:
sťanské panny w nebezpečenstwj hťjchU wězjcj
buď slussnč zaopatťowal, aneb ge, chtčly:li se swřla
odřjci, do klčlfstrrů, bezpečných to autoččssř dussj
newčnných, rčxd přčgjmal. Kostelů hogný počet
ozdobil aneb nowé, kdež gich bylo posťeba, wy:
stawčrl. Pro thto wznessené ctnosti a neUna:
wenau činnost geho prokazowalč mn krcilowé
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a knjžata hlubokaU wčxžnost a podporowali bo
rčxdč we wsscm, což byl podnčkl; ostatnj pak lid
welebčl geg co neygčstěgssjho twůrce pokoge,
kterýž w dUchU sw. Ewangelinm nepřňtelstwa
a neroole potlačnge a w přútelstwo promčňuge.
NUplných uZZ let pracowal
Jsidor
co
wrchnj pastýč na blaženostč stcidečkaswého š hog:
ným požehnčxnjm Božjm. Poznčxwage, že mu
sjly Ubýwú,

a že konec pžťnoota gčž bljzko gest,

powolal wsseckp bťsknpy Špaňhelské, pťednosto
klássterů č Uúny zemské do Toleda, kdež ge dU:
chem sroornosti a lcisky nadchnauti, a těhož dU:
cha gim co drahé dčdictwj odkčxzati chtěl.
Když tedy se bylč wfsickni sessli, wstaUpčl
mezi nč, a mlUwčl k nčm slowy wraucnýmť

a pohnUtliwými, napomjnage gich, aby pewnč
stč:li w prawé

katolčcké wjře, aby statnč U:žzdo:

rowalč wsselčkénmzcestnémUUťenj,a papežiij:
skémU aby poslussnost zachowali, gellkož gediné
tjmto způsobem gednotU we wjře Uchowatč mo:
žno, gčnak sice že wzegdaU blUdy a kacjřstwj.
Také prosil, aby bylč pilnč powinnostj sioých,
a slčbowal slawné gmčno, pakli wssecky ťeči
zachowagj, a konečně požehnaw gčm, propnstčl
ge. Po nčkolika dnech nawrútil se opčt do
Sewčllye W každěm mjstč, gjmž ho cesta wedla,
napomjnal lid k bohabognosti, a chudým sstčdré
almUžny Udčlowal. Wssude gcg wjtali Ž ney:
wčtssj wrau,cnostj, a zd.ilo sr, gakoby pťcdžwj:
dali, že za žčwa grg che neUzřj.

tcs lwuJnřor.
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Po nawrúcenj se Upadl do tčžké nemoci, Ujž
po půl léta skljčen bhl. Ten.to čaš podobal se
palúc geho sspitúlu pro chUdě a nUzné, kteřjž
takměř dnem i nocj otce swého obstupowali,
sstědré almužny berauce. Pťť žmčchagjcj se ne:
mocč kčxzal se do kostela sw. Bincencia,

mučedl:

njka donestť. Sbčh lidU byl nesmjrný a núťek
welčký, žeby se žkamenělě srdce bylo musilo ustr:
nauti. Dwa pťjtomnj biskupowě oblékli ho
w raucl,dokagjcj a posyoali hlawy popelem. Nato

odstaupli a on wztúhna ruce, takto se modlil:
oTy, Pane! neustanowťl gsipokánj pro sprawe:
dliwé, kteřjž nehčessčli Tobč, ale pro mne hřj:
ssného. Kéžby nenaležl na mnč starý nepťjtel nťc

rresťu hodného! Ty wjš, Pane,

že gjem od té

doby, co gscm nehodný břemeno bipskuské na se

wložil, w

mnohém klesl

Pončwadž

řekl: že w leteraukoli hodinu

gsi ale

hrjssnjk se k tobč

nawratj, že zapomeneš na neprawosti geho; pro:
tož č ga pln dUwěry a naděge k Tobč wolam:

wpslhš modlitbu mau, a Udčl mi, hřjssnij, od:
pUsstčnj hřjchů mých.ac om Na to složil swau
zpowěd, prosil přjtonmých ža odpusstčnj, pakli se
proti nčm prowinil, a dostaw od duchowenstwa
rozhčessenj, přigal swcitost oltčxřnj š takowau
skraussenostj, že fe nižaidný z přjtomných p!ňče
ždržeti nemohl. Po wykonané pobožnostč obrú:

til se k biskUpům a k ostatnij

duchowenstwU

a napomjnal a prosil gčch, abU wespolek w lúsce
setrwali, a zlé zlúm neodpleiceli, a tak ani gc:
diné z dussj sobč sidčřeUých zahynautč nedali.
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Napotom wsse swým dlUžnjkňm dthy

odestčl,

zúpisy gim nawreitil, a ostatek peněz chudým
dč:ti rozkč:zal, a poljbiw každého z přjtomných
na znamenj aUplného odesslěnj a smjřenj doj
domU swého se odnésti dal. Qd té doby obj:

ral se gediné še Spasiteletň swým. Čtwrtého
dne po zpowčdi dal se opčt do kostela donésti
a poslednč zdek lidU mlUwil. Po skončené
řeči wstana, wztúhl rUce k nebi, požehnal wsse:
cko přjtomné, poraUčel stúdečko sioé do ochrany
Božj a wypUstil dUssi. nu Neobyčegnú wůnč na:
plnila nynj kostel, slaUžjc přjtomnúm za dů:
kaz, že milený biskUp korUnU wěčné slúwy
dosěchl; bplo to rokU 636. Geho swaté tělo
bylo 1063 přenesseno do města LeonU, kdež fe
až po dneď w kostele sw. Jana Kťtitele chowú.

Nozgjmúnj.
Sw.

Jsidor netrpěl, aby dUchownj, třebať

i chybUgjcj, tUpeni byli; nedopUstčl tomu, abn
gimi kdo pohrdal, a to gčstě wssjm prúwem.
Lidé potupnč o dUchowenstwU, o knčžjch, biskU:

pjch a papežjch mlijcj,

předstjragj obyčeǧnč

bezbožné žčwobytj nčkterých z Uich.

Nle ať nčc

nedjme, žc lnnohé wady se gim křťwěpťipisilǧj,
ať nčc nedjme, žr mnohé chybččky dUchowrnstwa
přjliš se přehánčgj: to gčsté a Uwúžer hodné
grst, že pťi welikém počtU dUchownjch osob mno:
hcm méně fe gťch nalézú, genžby wssjm prúwem
welkých hťjchů winni a opowržrnj hodni byli,

Sw. Jsidor.

an Uaopak mezč swčtskýmč mnohem che
bých přestUpnjků fc Ualézň. Sprawedliwé:lč
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hrne
pak

gest, dle Uěkterých nesslechetných ofob gčstého stawU

saudčtč wssecky ostatnj? Nebylo:liby to zlomy:
slné, pro gednoho Jčdússe wssecky aposstoly žae

owrhnauti?
Když ale i we společnosti Panč zrécdce
bezbožný se Ualézal, genž erssjmage si swatého
Učenj a božských milostj Spasitelowých, osidlům
ďúbelským omčxmiti se dal, gesť fe co dčwčtč,
když č za nassťch dnů ž tisjců dUchownjch osob,

nřktrrý poswútného stawn swébo nehodný po:
blaudilec fe nachčlzj? uuN byť byť takowých
w některé době, anebo kragčnč wčtssj počet
bhl, nikdý UrslUssj, pro některé celý staw sau:

diti a zawrhnauti. Zdaž neplatj přileúžanj Božj:
nCti otce swého!c( ač gfaU nčkteťj otrowé toho

swatého gména nehodnč? ubZdaž neplatj přj:
kaz swatého aposslola Pawla:
xKaždč: dusse
mocnostem wyšssjm poddč:na buď,e ačkoliw mno:
hé wrchnosti mocč swé zle užjwagj? u Toho
ten samý aposstol Pčmč důwod Uwcidj, řka:
xNenj mocnosti, nežlč od Boha; protož koo se
protčwj mocnosti, Božjmu řjzenj se protiwj.e

(Řjm.

18, 12.) Tak č duchownj, byťby i ga:

kožto lťdé křehcj nťkteré pokléskp na fobč mělč,

pro wznessenaU moc, gim Bohem danau, apro
welebnost stawU swého, wždy wúžnosti a ctč
hodni gsaú. Protož č o chybUgjcjch dj Kristuď:
dNa stolici Mogžjssowč posadilč se zúkonn,jcč a
Farčseowé. Prolož cožkolč řeknan wúm, zacho:
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weyte a čiňte, ale podlé skutků gegich nrčiňte.e

(Mat. 28, 9. Z.) Poslyš konečnčco sw. Jan
Zlatoúsiý pjsse: xNewjš, co kněz gest? Qn

gest angel gest wyslanrc Božj Pohrdašli
gjm, pohrdaš PaUem Bohem, genž ho Ustano
wil... Kdoby Učenjwjry přewracel neposlau
chey ho, byťby i angelrm byl. Učjlť ale pra

de,
nrdawey pozor na geho žiwot, ale na
geho slowa. ..Nedopausstěgme rauhatč se wjťe
nassj, abychom nesskodili samy sobě uu
))Tak o naš smeyssleg člowčk, gako o slu:
žebnjcjch Krťskowých a rozoawačjch tagemstwj

Božjch.e (j. Kor 4, 1)
xNesuďte pred časem dokudž nepťčgde Pan,
kterýž i ofwjtj skryté wčci temnostj a zgewj

rady srdrj(( (Tutéž 4 5)
deož waš slossj, mne slpssj: kdož wňmi
pohrdč:,mnau pohrdú.še (Luk. 10, l6.)
yZe wssj dusse bog se Pana,

a kněžj gebo

w Uctiwostčměge (Sirach 7 31)
))Nedotýkehte se pomazaných mých.e (Zalm

104 10)

deoby

zpýchal nechtě poslechnauti rozka:

zanj kněze, kterhž toho ěasU poslUhuge Hofpo
dčnu Bohu TwémU, aneb wýpowřdi saudce,

Umťeťlowčkten. (7

Mogž 17 12)

Modlťtba.
D neymťlegssjJežjssč, Spasiteli a Wokupi:
teli

dussj nassjch, pastýři

nciš Ueydokonalegssj!

Sw Binccnc Fcrrcrla.
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Načiž, prosjme, srdce nasse naplnťti hlUbokaUuctč:
wostj kU knčžjm, rozdawačňm tagemstwj Twých;
Ukažnúm důstognost a welebnost ǧegich a wady ge:
gčchpťed očima nassťma Ukryg, aby hrdčl a szpUčl
mysl UeUrč:želafe Ua obcowúnj gegich, Uýbrž aby:
chom tjm radčgč swatého slowa Twého ž úst gegčch
poslauchali a ochomě ge plnilč; genž gsi žiw

a panugeš š Bohem them

a Duchem swatým

Ua wěky wčkůw. Amen.
Dncď

se také swétj swátck: W Tcosalo,nice sw. Nǧa:

tbopoda a Thcodnla nro wjru w mořč Utopcuoch.u,W Car:
hradě sw. Platona,

uW

mnicha, prawéhodctěnj obrazů l)qglwssjlxo.

Palcstmě sw. Zozima, anstcwmka, co fwa Maru Eǧopt:

skauLlsšochl,drweal.m
W Malca
Carhradě
Hymnograpba.
u
W
aoml na hoře
sw. swš
Gařj,Joscfa
paustcwnjka
a m. gj sw.

si
b.

Žčwot sw. Bčneencia Ferreria.
Swatého Bťncencia oter, Wčlhelm Ferreri
a matka Konstancia MťǧUel patřili k starým
a Urozenúm rodčnúm we ŠpaňhelskU. Qba
bylč welmč nčxbožnj a zwlússlě sstčdrotoU k chu:
dým slawnč powčstni, o nčchž se pjsse, že každo:
ročnč wsseckn důchody ze zaprawenj swých po:
třeb na chUdé a Ua gťné dobré skUtky obracelč.

Za

to ale odmčnil gim Bůh

dobrýmil a ssle:

chemými djtkamč, z nčchž sw. Bťncenc, Uarozený

dne 25. Ledna

1857

we Balencči w cjrkwi

swaté se stal nehžnamenilěgssjm a Ueypowěstnčg:
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ssjm. Gfa od Pčma Boha nadún nadobyčeg:
nými dary a schopnostmč, bysirým a pronika:
wým rozUmem, podin hodnan pamčtj a frdcem
čilým a ke wssemu dobrěmU na neyweyš schop:
ným, byl od milých rodičů swých ke wssemU
dobrémU weden, a bedliwč wychowém, čjmž se
stalo. že se fchopnostč geho krčcsnč whwinUly.
Qd rodičů Uččl se UmUčenj P:eanč a neyblaho:
slawenčgssi rodičkn Božj nč:božně ctjtč, Učil fe od
nťch mťlosrdným k chUdým býti, což mu zwlčxsstnj
radost působilo; a pilnč do chrčx,mUPúnč chodil,
kdežto wssem za přjklad mrawnostt a skraUssenosti
slaUžil. Uwykl čafně tčlefnosti fwé mrtwiti aroz:
lččné kagjcj skeutky konatč, zwlč:sstčpak na paméatkU

fmrtedlných aUzkostjna hoče Qlčwetské Ježjsse Kri:
sta a una pamatkU přehořkého geho UmUčenj Uložčl
si, že wekaždaU sťťedUa w každý pčclek bUde za:

cbowč:wali tUhý půst, a to po relý žčwot fwůg.
Co fe od nčho očekúwatč mohlo, Ukeeczalose,

když do sskoly chodčli počal. Byl žúkem pčl:
ným a Učcnliwým, múlo kdy šc spolUžúky hrč::
wal, a stalolč sr kdy, že fe gich několik sesslo,
měl ge po krčxtké axslUssné hře wždy k tomU,
že si tčsse fedlč, co on staUpna na powýsseně
mjsto, ťjkeecwal; :PoslaUcheyte
hossč, zdalč ze

mne b.nde dobrý kazatel?e A poznamenaw se sw.
křjžem pťedmeasselgčm, co si z kčxzanj pamatowal:
Pjsse se též, že když nělede dobrého kazatele sly:

ssel, i hned buď geho wýřečnost anebo způsob
gednúnj núpodobňowal, aneb Učkteré pčkné prů:
powčdč po nčm řjkúwal. Grho pokrok a proe

Sw. Binccnc Ferrcria.
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fpčch we wssemelčternjm Uměnj byly w skutkU
tak nadobyčegné, že gťž w 12tém roce na wyš:
ssj sskoly odegjti mohl a ncgsa gesstč 22 let stňr
w bohoslowj a mUdrctwj za neyUčenťgssjho we
Balencči držún byl. Pťč tom byl dUcha nad
mer skromného, nčkdý fe neansstě w žčxdnaU
húdku, ančž kdy rodččů swých, kterýchž sobě na
neywýš wňžčl, Urazčl. :Kdož se bogj Pčma,
ctjť rodčče swé, gako Púnům slaUžťtč bUde tčm,
kleřjž ho zrodilť.e (Sťrach 3, 8.)
Bohabogné whchowčmj domúcj gest sjmč,
swým časem sikwostné owoce pťčnélssrgjcj; z nčho
zagťsté swatý Bčncenc Uččnčl wznessený pokrok
w Umčnj a w ctnosřech, byw od neyautlegssjho

mlúdj weden k modlčtběakpčlnostč.

Toto dwé,

kdež fe nachňzj, tamť zagisté gest pewný základ
ke wssemU dobrému.wNeožčwjlč
se za nassjch
čafů domcicj núbožnosť a nebUde:lč wčrnť pěsto:
wúna, sotwa se čebo dobrěho do Utlčxdeže pťč
wssem wyUčowúnj dočkč:me. Nebude:lč Hospo:
din sťawětč domU, nadarmo
UsilUgj tč, kteřjž e

stawj geg.e (Zalm 126, 1.)
Dofpčw na léta, že fe k nťgakému stawu
odhodlatč mřl, dal mU w tom bohabogný otec
aUplnč Ua wůlč z trogjho gcdno fobč wywolitč;
bUď aby se slUžbč Božj zcela oddal;anebo aby
k zachowňnj welkého zbožj otcowského w sťaw
manželský wstaUpǧl, anebo konečně k dowrssenj
fwé Učenosťčdo ija,
Uebo do Pařjže fe ode:
bral, a pak něgaký slawný aUřad na sr wzal.
Na to odpowěděl sw. Bťncenc: :Wězťž orče, že
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bohatstwj, tčlcsne rozkosse xa sláwa fwětská mně
se na neyweyš protčwj.
Westkerau lč:sku a
pěči, Uúklonnost a radU fwaU složil gsem giž
dnaj Krčsta Púna, a protož také Uzawřel gsem
wstaUpťli do řúdU sw. Dominčka a w nčm Pč:nU
slaUžitť. MčlUgeš:lč mne, mčlý otče, Udčl mi
twého požehnúnj, gegž také od marky žádatč
budU, abych 8 požehnúnjm wassjm do služby

Božj wstaUpčti mobl.e
Tato řeč tak pohnula otcem, žc radostj
zplakal a požehnaw syna, Uwedl geg k matce
a o wssem, což se stalo, gč zprawťl. J tato za:
radowala se, a Uzťewssi fyna, an na řwúřč leže
o mateřské požehnčinj prosi, nemohla se od
plčxče xzdržetť, konečnč pak ťekla: xaToť gest pra:

wě, synU můg co gsem si wyžúdala, a oč gsem
neustč:le Púna Boha na modlčlbč:ch prosjwala.
Negen tobč, i nčxm oběma rodččům swým to
za sstěstj poklúdúm; tobě, že Ugdeš bčd pomjgegj:

cjho swěta; núm ale, že gsme od Krčsta Pána
wyplněnj modliteb fwých wyprosilč. Protož po:
žehney Bůh twůg wstup a wýchod, Udčl tť
swého nebeského požehnémj; mé požehně:nj, pokuo
žiwa bUdU, wždy tč prowč:zeg. :oPožehnúnj otco:

wo Ulwrnge domy synů.e (Sirach Z, 11)
W

nčxbožných rozmlUwúch strč:wila boha:

bognčx rodťna celý tento den. Zgjtra drUhého
dne pogal otec 18letého Bťncencia a súm ho
do klěcsstera dowedl, kdež lakě 8 wljdnaU ocho:
tnostj a beze wssj Uřefúžky pťigal byw, za krútký
čaš w zdrženliwostť, w kčxznťa w zachowáwčmj

Sw. BiUccnc Fcrrcrča.

zčxkonů klússternjch ostatnj

bratry
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daleko předččl.

Za wzor a za přjklad swého žiwobytj wywolťl
si zakladatele ťéch kazatelského, fw. Dominika,
gebož žiwot čjtal témčř anstúle, a co pčknébo
a bohmnčlého w nčm nalezl, bedliwě plnčti hleděl.

be

dlr potťeby řúdU též na dokonalěho

kazatele dofpěl, siUdowal co neybedliwčgi pjsma
swatéc a fpify fwatých otců, hognčx to gemU
zřjdla maUdrosti, útčchy a posily. Qstalnj čaš
w.hplňowal modlitbami, Umrtwowécnjm tčla a
wykonňwúnjm ostatnjch Uowinnostj klčxssternjch.
Modlťtba, swata rožgjměmj a siUdowčmj, žwlassť
pak zakladnjch članků swaté wjry, bUdiž ney:
hlawnčgssjm zaměstnanjm každébo kazatele,kterýž
aUřadU swémU dosti Učinťti žada dKaždý Učč:
lel Umčlý w kralowstwj nebeském podoben gest
člowčkU hospodaři, kterýž wynassj z pokladU

swého nowé i starč wčcie (Mat

13, 52)

Předstawrnj
klússtera, wčdaUcr Usslechtčlé
mrawy a welkaU Učenost mladého řeholnjka,
přčleúzalť mU, aby ostatnjm bratťjm wyklč:dal
zúkony maUdrosti a fwobodnč: Uměnj gčm pťed:
nčxssel.Wýmluwnost geho a dobrú powčst pťi:
wúbila č mnoho swětských mladjků do sskoly té,
a magjce tčto před očima přjklad mčstrůw, pro:
spjwali netolčko w maUdrosti, nýbrž i w béc:
zni Božj. Po některěm čase byl BincenciUš
poslém neyprw do Barcelony, pak do Leridy,
kdež Ua tamněgssjch daleko ssčroko powčstných ssko:
lňch swčt stUdia bohoslownj dokončitť mčl; i wy:
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nikl w krútkém čase Učenostj nad ostatnj fpolu:
žúky tak welice,j xže giž roku 1384 z rnky kar:

diUúla Petra áe lxuňš klobank doktorský ob:
držrl, mage wťku swého 28 let. Doséchnuw
cjle žúdaného, nawrútil se opčt do Balencčee
WracUgjcjho pťčwjtala slawně obec Balcnskú. u
Na

žčxdost bčskUpa a nčkterých znamenitčgssjch

osob mUsel Uynj Binrenciuš pjfma swatú we:
řegnč wyklúdati a ginč: gcsstč Učcnj pťedUússrti,
črmuž se č rčxd a ochotUč podwolil; a gelifož
pťi tom také lčdu obecnémU slowo Božj kčlzú:

wal, zrostla tUdy powěst grho mnohem chr,
tak že grdťný w celém mčstě neyUčenčgssjm,nry:
núbožněgssjm, Ucywěrnčgssjm uslužerbnjkcm Kri:

stowým gij
byl. Zástupnč hrm:l se lčdz bljzka
a z dalrka do Balrncie, aby slysselmistra Bln:
cencia Učjcjho aneb kúžjcjho. Nťkoli mnohými
pracemi a starostmi zanesscn, pťrdce nezanedbal
nikdý swéx obwyklú nécbožnú cwičenj, ano, gaťo

gčndy, tak č nynj še studowúnjm modlčth spo:
gowal, a to i žúkům swým pilnč zachowčxwatč
poraUčel. xChcrš:li, aby Učrnost ti prospčla,e
pjsse

kdesi, :bndčž

nčxbožUostx UeUstálým prů:

wodccm nčenosti twé; wsseho pak Uměnj twého
bUdťž neywyšssjm a gedčným cjlrm spasrnj dUsse.
Nadčgť sc Boha, Uež knih o radU dotang, a
žčxdey ho pokorUě o mčlost, abyš tomU, což čtrš,

dobťc wyrozUmřl. Studowúnjm omdlěwčx duch
a srdce chťadnr; protož občerstwč ge čaš po
čase U noh UkřťžowanéhoSpasitrle swého. Kra:
ťaUnké odpočťnUtj w ranúch geho udřlj ti čerstwé

Sw. Wucenc Ferrerja.

73

sjly a nowého swčlla. Učrnj fwé modlčcbaU po:
čjney a modlčrbaU téžjdokonňwey, ano ť při
prč:cč poždwčhnč častčxgčsrdcr swébo kBohU, neboť
Učenost gest dar Qtre swětrl, Uťkolťwřkwssak gen

núsledek paubé pilnostč a rozUmu twého.e
Swaté toto obcowánj a bohUmťlé aUčťn:
kowúnj swatého muže na lid bljzký i wzdňle:
ný, popudilo k zčxwistťnrpťjtelc lidského, an roz:
ličnýmt auskoky ho přemocč a potlaččti hledčl.
TU mu stawěl na mysl, žr zbylečné grst, w tak
mladém wěkU tuhaU kaznj se mučťtť; tU opčt,
žr tak nebude mocť až do konce wytrwatť,a že
panicrwj, ktrréž posud zachowawa, anč BohU
mťlé ani lčdn prospěssné a Užčtečné nrnj, a g w.
Bčncencťuš nedůwčřugr se w sle swan, Utjkal
sr wždh

w čaš

poleussrnj k Bohu

a le Nodťčce

Božj, a wraurnčx modlťtba a prwnčx důwěra
w pomoc š hůrp, wždy geg tak posilnťly, že
z tuhého boge skucrčnč prawý Uiuc:ac:nš7 to ǧrst
wjtčxz, wychňzrl. Kdykolč na něg pokussenj gaké

doražčlo, čjkúwal: deo
mť propůgčťl, abych
započal, propůgčj mi též, abpch wyrrwal.ee u
Patťťž w pťjkladcl tomto, mťlý kťefťane, co i
ty w pokussenj swém ččrlťň mč:š Chop se zmu:
žile w podobném bogč č podobné zbraně, a zku
sjš, žr což tč mělo býtť k zadUbě, budr li k za
slUzr a k ctnostč ))Wčrnýť gest Buh, leterýž ne:
dopausstj pokaussetč Uad to, což nlůžrte, ale
Uččnj š pokčlssenjm také prospěch, abyste mohli

snéstče (l Kor 10 13) Často premožený a
poražený

neprjtrl obnowil nčcménč opčt š sw.
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mUžem, a nemoba ho odlaudťti od cesty zapo:
čaté, chtřl ho w hnusněgssj lhťjch anebo aspoň
w podezťenj hťjchu uwrhnaUtť.
Gčstci ofoba
w bugarostč a w kwčtu mladých let zahořela
nrčřstau laskan k sw. Binrcncčowť, slččnostj rwúře

a Usslechtčlostjmrarrů nad mer

wynčkagčcij.

Často nawsstěwowala ho pod zčlmjnkau nčxbo:
žnostč, daufagjc tak aspoň cestU k stdci geho si
proklesičti. Wťdauc wssak, že aUčelU swého ne:
doscihne, stawěla se nemocnau, a Bčncencča k sobě
zawolatiukčlzala, pod zňmyslem, žr se mU bude
zpowjdatč. Pťťssedssjmu wygewťla swůg nesty:
datý aUmysi, a wsselčgakýmť aUkladp k pcidn
ho drčxždila. Qn wssak poždwčhmlw srdce a
očj k nebč, promluwčl k nj krútce a důtkliwčx,
a Uččnčl to, což w podobněm nebczpečenstwj

skoro bez wýmjnkh býwci ncylepssj,m kwapnč
se w autčk dal. Restydatci chlčýnťcewzala nonj,
co žena PUtčfarowa,
aUtoččsstč swé k ossemetné
lži, ťkauc,

fslel. Mrtla

že Bčncenc

gi núsilj Uččnčtč obmrn:

Božj dostihla wssak bezbožnosti la:

kowé; na bjdnici přisslo ďúbelsťwj a žle gč
trúpčlo, a teprw Upustťlo, když sr z hťjchU swého
wyznala a Uražený eBčncrnc se za ni lnodlčl.
Gčndp zase Uwedli nčkteřj, pro důtklčwčl kúzanj
rozhorlenj chlčpnjci, tagnč do pokogjka sw. muže
slččnaU fregjřleU. Bincenc Uzřrw gč, tak důlkliwč
gj domlauwal, žr mu neǧenom wssrcky swé zú:
mysly a gména nesslechetných té wčci půwodců

wyzradila, nýbrž litugjc hřjchů swých, žiwor
fwůg dokonalr naprawčla. Hle! tak i auklady

Sw. BčncencFerreria.
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ďěcbexlskéslaUžčli.jk rozmnoženj
a k Upewnčnj
wcižnosti sw. Bincencťa U wsseho lidU! BUdeme:lč

takě my dle pťjkladU sw. Bincencča na Boba
důwčrnč obranU swau wzklúdatč, když se UCUU
na ctč Utrbci a dobré nassj powčstč aUlelady se
strogj: ǧčsři býtč múžeme, že se nčxm hana
w poswěcenj obrňlj, a wdččnť za to budeme, že
gižliwj gazhkowé o nčxď se trau.
Hospodčn
Učťnčn gest autoččsstě chUdémU, spomocnjk w čaš

fauženj. Yť daufagj w Tebe, kteřjž znagj gméno
Twé, nebo gsi neopusičl hledagjcjch Tč, Hospo:

dinr.e (Zalm 9, 10. 11.)
W těch doběcch bhla cjrkew katolickň Uželmi

štjsnčna.
Sw. Bčncenc wčda to, prosil, abh se mu
powolčlo, slowo Božj wssUde hlcisatč, kdežbp se
k lomu přjležčtosi Udčxla. Wssčcknč mu to zra:
zowalč a k tomu ho mčlť, abh od přcdfewzetj
tobo odstaUpčl, než Usilowcinj gegťch bylo ntarné,
a UtUž Božj se bez odkladU na aposstolské crsiy

xohdab
Prcicč swaU zaoočal we Špaňhrljch 1897,
na to kčcšalw Pčemontu, w Sawončč, w Rěmcjch,
w Lotrčnǧcich, w Genui, w Nťžošemjch, i sčxm
kréxl Ynǧlčcký pozwal ho, aby dřťgda w zrmč
gebo pokéxnj a sw. Ewangelčnm hlcisal, a kam:
kolč přčssel, wssUde wjtaly geg, co nowého bla:
hošwěsta. Kúšanj geho býwala ale také wsxelčx
a récznú, důkladnč: a libčx, hlaš geho břmčl,
když mlmočl o hřjchu, o saUdU, o wěčnostč i o
pekle, tak že se nesmjrné množstwj newěsxjcjch a
4eee
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hřjssnjků k prawé

wjře a kU pokúnj obrútčlo.

Gen we ŠpaňhelskU bhlo prýjZZ tisic Zčdů a
Saracenů pokřtěno. Mnozj slowy geho gako
omrúčeni, padali do mdlob, gčnj wyznúwali se
beže strachU wrřegně ze hťjchů swých, a lichwúřč,

rauhačč, smilnjri, zlodčgowé a hřjssnjri neyza:
twrzelegssj Uwrhowali se mU k nohčxm, za po:
kúnj a rozhťessenj žcidagjce. Nezřjdka, ledož ho
gen gedenkrúte kčxzati slyssel, býwal geho slowy
tak pohnut, že takmčř wssude za njm chodťl, až

nčkdy geg mnoho tisic lidj od mčsta kměstu
doprowúzelo, :Ziwciť gest ťeť Božj a mocnú
a prončkawěgssj nad wsselťký meč na obč straně
ostrý, a pronťkčx až do rozdčlenj dusse č dUcha

i tUkU i kl„aubůee (Zťd. 4, 12.) uu Nepřed:
stjragj se také núm často tyto hrůzpplné prawdy?
Kde ale zůstúwň Uasse ljtost, nasse pokčmj?

chi

se, že strach núš wýstrahaU Pčmě bUď

přjliš malý gest, bUď že gsme pťjliš lehkomy:
slnť, poněwadž na něxš podobné řečť téměť nic
neaučinkugj. Kéžbhchom konečně zmaudřili a po:
ťalč se starati o blaženan bUdaucnost. dBodnťž
bňznj swaU tělo mé, nebo saUdú twých gsem se

bčxl.e cZalm 118, 129.)
Qstatně nenj dťnm,j žr keizanj geho tak
mocnč útrobu každého posluchače pronťkala,une:
boť skrže nčho Bůh množstwj zňšraků Učťniluo
aUřadnč wyssetťených a potwrzených počjtň se gťch

800.

Ziwot geho saUkromný a weřegný sro:

wnčxwal se aUplnč

8 geho ťečmi a nčkdy se i

zdcilo, že to nemlij

člowčk, nobrž angel ústy

Sw. Binccnc Ferrerřa.
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lidskými. Ra wssech cestélch a při každé prčxci
keholť swaU tak dokonalr zachowčxwal, gakoby

teprw w Rooiciútč byl; a chUdobu tak milo:
wal, že mimo odčw řeholnj, pjsmo swatě, krU:
cisir a brewiúř Uemčl pranic, coby swým nax

zwati mohl; nikdý žúdného daru nepřigjmal, a
pakli se mU co wnutilo, hncd na mjstč chUdým
to rozdal. W poslussnosti nikdo ho nepťedčil, a
abo tU ctnost wždy konali mohl, Uebylby sc
pro žiwý swčt w žcidný llaUřad aneb důstognost
duchownj uwčxžal, ač se ginak ke každé slUžbč
cjrkwč i člowččenstwu welmi rč:d propůgčowal.
Qd tč dobp, co byl do klússtera wstaUpčl, ne:
požjwal mčmo potřebU žúdného masa; krom ne:
dčle a fwč:tků postjwal sr w každý den, spč:wal
na holé slúmě aneb na posteli listjm postlané.

Nčkdo geg eridčl

wyswlcčeného. Na

důkaz

swé lěxsleyk Usmrcenému Spasisrli mrskúwal se
každau Uoc, chodil neUstčxle pčsskp, a teprw po:

slrdnj léta geždjwal na oslU. Zpowjdčxwal se
každý den pťede Mssj swarau a každébo oka:
mženj po prčlci wybýwagjcjho k modlitbúm, kU
swatěmu čtenj anrb ku spasitedlUémU rozgjmčmj
použil, sily a oschenj kU bUdaucjm kčxzanjm
w

tom

hledage.

Nčkoliw krčxlowé a cjsaťowé

na neyweyš ho rtili, setrwúwal wždy w fwé
pokoře a ponjženosti, stwoťenjm neybjdněgssjm
a hřjssnjkem neywětssim se nazýwage.

NokU 1417

pozwal Bčncencia wéwoda

B,retanský, aby také w žcmi geho hlčxsal slowo

Božj. Mage to pozwčmj za rozkaz Púnč, odebral
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se do Bretanie, kdež od wéwody, od manželky
geho, od bčskUpů a od ostatnjho dUchowenstwa

š neobyčegnaU ctj ijtňn
a š plesúnjm wsseho
lčdu pozdrawen byl. S pomorj pčli dUchownjch
ze swého řúdU a

gesslč Učkterých kněžj dowedl

lam wčci k Uenwěřenj: zastaralé zločiny se wy:
kořenily, powčry zapUdťly, Ueťčxdwodstranily a
crlé wéwodstwj dostalo nowaU tweiřnost; kdež
zloččny dřjwe wssecken zňrodek dobrého dUsilp,

wykwrtala nynj ctnost a bázeň Božj. Takowé
wčcč dowede milostj Božj každý horlčwý dUcho:

wnj, kdwž tak gcdnň gak mluwj a na modlčth
nezapomjnei!
Dwč lceta hlčxsal sw. Bťncenc
w Brernnťč slowo Božj š Utčsscnýmprospěchrm,
an znamenal, že sjly mU Ubýwň. Průwodcowé
geho nUtilč geg, aťxy se do wlasti zpčt nrcwrčx:j
tčl. Konečně fwolčl.
RozlaUčiw se w rčxzné
ťečť š liřxrm a š wéwodaU i š ccxlúm dworem

ǧrho, wydal sez

Banneš,

sjdelnjho to města

wéwody, za časU nočnjho na cestU. J sslť
mnoho hodťn, ale z rúna stxilťopčt před branaU

téhož mčsta.

J

ťekl Bincrnc:

))Bratťj, wňle

Božj gest, abych w tomto mčstě Umřel; nUžr,
gdčme weň! Balencia mé kosti neobdržj, neza:
chowčx:lč mé Učenj. (Ll w skUtkUnemohli Špaň:
helowé žúdným způsobem sw. pozčxstatko swého
kragana obďržeti.)
Newýslownčx byla radost
Bannrščcmů pťč nawrňcenj se sw. mUže; ale
radost zmčnťla se néchle w hoře, kdhž Uslysseli,
žr w krútce zde lšnde mjtč hrob swúg. Neduh,
na kterýž trpčl, horssil se bez přcsteinj; tčlesmi

Sw. BřncencFerrcrla.
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sjla mizela roůčibledě; ale kagjcnost a skraUsse:
Uost rostly tjm che.
Poslednj swčxtost pťigal

šsnewýslownau

wraUcnostj.

J

w neywčtssj

bolesti newyssel ze rtů žúdný núťck a ústa geho
ertrwťela
se Uež k dobrořečenj Boha a k po:

slednij

napomrnmj nawsstěwngjcjchgeg. Pro:

sil zwlč:sstě bťskUpa a wrchnostť, aby dúle krčx:
čeli na započaté cestě, a řjssi ctnostč pťjkladexm

a slowy aby rozmnožowalč. Modlitba gebo bnla
Plna wraUcnosti; lrpčxliwosř geho rostla w lé
mjře, w kleréž se bolesti wžmúhaly, a do wůle
Božj tak aUplmř se odewzdal, že ant tUhý zň:
paš še smrtj pewnost geho neoblomčl. Desútčho
dne nemocť swé, totčž dne Z. DUbna 1419
dokonal bčh žiwota, tťsse w“PčxnU zefnUw. Po:
chowčxn byl w hlawnjm
cldrčmm BanUeském,
kde se geho sw. požůstatky na ollč:řčǧedné kaple
k Urtěnj wssem wčťjcjm až podneš UkaZUgj.

Nozgjméanj.
Hle, gak šňlw započal sw. Bťncenc tělo
swé a nežřjzené qrbo žcidostč frotťtč. Tchdňž
giž, když neUbUgněgssj býwagj a gim člowčk ncy:

raděgč hoijč:,
držrl ge přjsnč na Uzdč, nčxdal
se wnUlenUtjm žlého ducha múmčtč, aby mladú
wěk swňg weseke trúwřl a pokčxnj až Ua star.i
léta odložil. Za nassjch dnň wssak wčrssj djl

lidU naopak

fmeysslj, domnjwagjc se, že do:

wolenaU gest wčcj, w mladých letech wssem žxi:
dostem fwým howčti, dle chUtč rozkossj swětských
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požjwatč a na cwťčenj nňbožné nedbatč.
a čjm se takowé

smeysslenj

Gak

omlauwčc, zwlčlssť

když swčdomjm anebo domluwau lidj wč:žných
kcirňno býwč:? Obpčegnč tjm, že na pokčmj a
nčxbožný žťwot času dostč, až w stúťj, anrb že
naprawjme sr a polepssjme, až do toho neb gi:
ného stawu wstaupjme. To ale gťstč gest dů:
kazem neuctčwosti a newdččnostč k Bohu, stwo:
ťirelč swčmu, když prwnj a neyleossj djl žiwota
w službč hřjchu zmrhčmte a postatrk teprw Bohu

žaswčtjme! Tak gednal bešbožný Kain.

Pro

scbc podržel, co Uičl neylepssjho, a co mn zbylo

sspatného, to Bohu za občt pťinrsl, protož takě
nepatřil Hospodčn na obět geho. (Mogž. 4, 5.)
Warugmc se, abw se i núm takto nestalo. Nebo
gakož

Bůh

w starém zčckoně přčleazuge, aby fe

grmu obětowaly prwotiny wssech plodů, tak žú:
dú i prwotčny žčwota nassrho. Gcmu ge tedy
občetugme, GemU, Otcť neydobrotiwčgssjmu, za:
swčrUgme kwět wěfU swčho! Neslussjť se, nry:
prwé hlrdatť rozkossj swčtských a žč:dostrm těla

howčti a pak teprw poslauchatť přčkcizanj Bo:
žjch. u Mimo to ale gest č welikú žoozdčlost
odklňdatč rtnostný a počestný žiwot až na čafy
bUdach, o kterúchž anč newjmr, gestlč se gčch
kdy dočkúme? Hle, lak mnoho lidj giž Umťrlo
a Umjrň dofawade w mladém wčku; což kdyby
takš nňš powolal Pčm še swčxta dřjwe, než se
nadčgrme, dťjwe, než Grmu slaužťti gfme zapo:
čalče? Sotwa budeme mjtč pptom časU k dopl:
nčnj toho, čeho se něxm nedostúwč:; a byťbychom

Sw. Binrenc Ferrcriae
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i, času xmčli, xpochhbllgi, že pak tak snadno sta:
rých nawyklostj se odťekneme, zakořenčné núrU:
žjwostč přrmůžeme,ea wždy toho se pťl“oržjme,
což .nciť:!powždy bylo protiwného. Spjsse sexstane,
co pjsmo prawj:
dMlěcdenec podlě cesty sioélll
tuaké když fe sestarú, neuchýlj se od„ nj. r (Přjsl.
22č 6.) uProtož ňedbeymeena nossetťlé ťeči leh:
komyslných a prostopússných lčdj, ani na wnU:
kanj ďčxbelské: slaUžčtč wx mladostč.swétll, pokčmj

pak až na starú léta odklúdatť; núslrdugme ra:
dčgč přjkladU sw. Bincencča,

jpjsma sxďatéhoe.an
Stwořčtele

dj:

ad udržme use pewnč

))Pamatugd také na

swého a nax geho pťčkčxzanjwe dnech

mlzadostť swé,

prwě

uunedžna tč. pťčgde čaš trčl:

penj a přibljžj se léta, o nčchž djš: Neljbj fe
mč; .(Sčrach 12, 1z) dnů xpaka let, ktekúž gsme
w službč swěta zmrhalč lčtugeme, hotowi gsame,
pokěmjm a horlčwostj wnnahradčrč, co gfme
mj lenosti a w malatnosti lehkomyslnč pro:
umefsieali.

,

dLlč wn,u kteťj řjkúte: Dneš neb žjtra
půgdeme do onoho mčsta a pobudeme tam přeš
celý rok, a buřeme kupečtč, a něco zťsstjme: grssto

newjte, co zjtra bude.(( (Jak.
.))Gňť
poslal,

5,„ 13, 14.)

mUsjm dčlali djxlo loho, leterýžrmne

dokudž den gest:uxpřťchčlziťnoc, kťxyž jžú:

dný nemůže dčlatč.e (Janxx9, 4.) e
.
dBezbožnú,ňfdhž nřťgdc na hlUbinU hřj:
chů, xpohršjoe tPťjsl: 18, Zo)
j
dRechtťgtež býtč gakoxkůň a emezek, kleřjž
rozUmU nemagj.cu(Žalm 31, 9.)
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B Zežšfsi,j wkapiťelť ,a xspasitelč můgp!
DlaUho:li ǧesstě bUdrš prodléwatť, zawjtnň Ux
mňe, PplaUho:lťl múm grsstč w . osidlech swěta á
ďčxbla dljti? Q pogď! poǧď ňohkalpiteli dUsse mě.

a nerrodléwey, zahlgď w srdcč mém wssi nčláj
klonnost knr marnostem swčtským a ohrň lčlsky
me mnč zanať, roztrhep wazby mé a dey mi
swoboduusrdre; .ať željm toho, žé gfem tak ddlrmho
od xTebežlňsko wťčnú, wzdúlen byl, a když k Tobč
oř,čgdu, abych w pokčmj a žaln Tobč slaUžil,
negrn milostčwě mne opčt přigmč, ale i starú
prčlwa synowskú milosrdnč nawrať. Yi, Zežjssť
můg! tu gsem, wžhlédnť, wzhlédnť na mne slu:
žebnjkčx,swého pokorného, an wsse, což mého gesk,
š wdččnostj Tdbě w oťščtdpťinássjm; neopausstěg
djla rukau swých, za kreréž kljew sioanl gsi wycrdčl,
genž gsi požehnaný na wčky wčkůw. Ymen.
Dneů se lakě fwětj: Sw. Zenona, kterýž nepprw odřen,
ýar smolaU pomazán, a konečnč do ohné Uwržen bpl w W Nfrřce
mxlwho fw. mUčedlnjfů,

ktcřjž w kostele od kacjřů Nrčanských

Usmrceni bplč. u Bhahosl. Juliano, abbarlsse w Korneltburce
oljž“ LUttjchU.u Sw. Pompeja, mučrdlnska. uu Sml Thco:
dory; wdowy axgeptissťp w Teýsalonice. uu, Swe !llbertau,
disknpa w dlonte oorriui w !lpuln U m.. ga sw.x

6.

Žilnot sw. Cělestina, papeže.
Rr M.

Célťsin, ršdem Řjman, lšhl po smštč Bo:
Uifacťa rokU :122 geřnohlafnč na stolicčijskaU

Sw. x;Čélcsřin.
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dofazen.
gťst patleným
udůl
kazxem, želWssexcko,droš
prawým a ylUčinil,
Uécměstkem
fw. Petra,

uaposstolq,ea widťtedlnan hlawau swatě ijské
katolické cirkwee Geho péči a bedliwostiǧ nic
neusidlox,ebděl nad zachowémjm dobrých mrawů
w ducho,wenstwu, zasadčl se co pewnčc skč:la
proti wsselčkým ubldndům, zwlússtč. protč kacjťstwj
Nestořča a Pelaǧia, a siúolawx wsseobecnýdfnčm
rjrkewnj Efezskýž wjru fatolčckau zmužile hágťl;
udusil swčlry o xspčsy sw. Nnǧustina, ktéréž nčn
kteřj. wssetečnj lldé podlé lerútkého rozumu swého
natahowali
a wyk.lúdali, a konečnť i do cťžjch
p“ohanskýchr wlastj, zwlňsstě do Britanče, do
Skorska a dou:Zrska blahozwčsty wysjlal, kteřjžby
gim fw. Ewangeliumpzwčslowalč, mezi kterýmiž

naneywýš wynťleliusw. Palladťuš a sw. Pa:
tricčuš; slowem, byl tjm, co fe na papežčžčxdú:
otcem a hlawau a wůdcem cjrkwe swaté. J
,mohl tedya wssjm prňwem o sobč řjrj: Péče
mého prastýřského auřadn nenj obmezena uhrad:
bami, wžtahUge se na wssecky zemč, kde se gmé:
no Krťstowo welebj a crj.
d
d
,
Témčř 10 letjzastčxwal Cělestčn tento wzne:

ssený rcuřad7 an rokux 482 dne 1. Srpna w
Pčmu uufnul. Nčxpiš na geho hrobě dj o nčm:
že bol wýborným biskUpem, mťlowčxn gsa a
wéčžen od každého, a že za odměnu sw.atého ob:
eowúnj za hodného uznčm byl, patťčti nautwúř

Božj a wščného požjwatč blahoslawenstwj.
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Nozgjmč:nj

Tak pllnť a fwčdomitč může aedenlaždý
zxnéeš starali se o blabo fw rjrkwr a o sper
senj blčžnjho, gak pilnč a swedomitč sw Colea
sťčn o nč se staral
Rrbo ačkotč Uelzq nňm to
wsse ččniťi, co ..sw paprž pro cjrkcw a pro blč:
žnjho Uččnčl, gelifož nám k tomU gednak přjle:
žilosti a grdnak dUstatečné szly scbúzj: tak wězme,

še Bůh che na dobrý aumysl hledj, nežli na
skUlky, a že wětssjho zaljbenj ma w doloré wůlč,

ncžlč wc wěcť famé. Qbčt Kainowa byla za:
wržcna, občt Nbelowa ale přigala, Ueboť hledčl
Bůh na aumysl občtUgjcjch bratťj.
J krčxle
Saula obkt neljbila se Bohu, pro:ože neupo:

slechl rozkazu Hospodčnowa, (l Kral 15, 22.)
ale na oběl Dawťda, služrbnjfa, wzblčdl Bůb
milostawč, že se pokoťčl a w siraUssenosti srdce

hřjchufwého pykal (ll Kral 1218)

Do

pokladmce chramu Jerusalémského kladlč btchatj
žťdé roelčleéud.ary;
tam xtaleé wdowa
chudičkéa
U.drhla dwa penjzfy, a doččnč: prawdea, Krčsťuů

Pčm

prawj:

žlle wdowa wčtssj oběti pťinesla,

nežlč žťdé oni boharj

(Luk. 91 1)

Protož

nrrmuť se nčkdo, řjkage, že niťebož dobrého ko

nati nemůžeš, ani welikých zaslUb U Pana
Boha U zjskali, gelikož i pťjležčtostč isjly ke
wssemu se ti nedostawa; raděgi w srdci swem
oben lúsky k„„BohU i k bližnjmu rozněcug a
hleď, aby

poťaitek i konrc loesskcrého smel)fsienj

i gednúnj twého byl grdiné Bůh, a che na

Sw. Célestin.
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to zřetel swůg obrať, co byš rčxd pro Boha a
pro bližnjho činil, dkdybyš přjležitosii a sily mčl

než na to co w skutkUčonalď a konciš Relze,
abo wssickni byli mučrdlnjky Ueb blahozwřsty,
zapotseebj, aby saké nřkteřj w pokore ducha do
wčlle Božj se poraučclč, a fdež wřtssj pokora,

. tam také wťtssj zasluha Aby ale aumnfl dobrý
Uebyl galowý, ale před twč:řj Božj se ljbil,
musjme k modlitbč aUtočisstť brati, modljce se,
aby Bůh skrze giné wywefti račil, čehož mi ne:

dodni gsme. N nakli č napotom Bůh aumysl
twůg dobrý w skutck nchcdl tčš fe tau my:
sslénfau, že proto zasluha twa se neumenssj,
ale o mnoho

zwýssj, an

se tudn

w

pokoťe

cwiččti, marné myslč wýhost dali a neroyzpo:
tatelný saud Božj obdčwowati mUžeš Čiň lo
tiko co můžeš; a Hospodin., což dobrého gest
pťed oččma geho, Učťplj.(l. Kor. Z, 18.)

dDjšlč: Remúm takowé mocč: xten kterýž
zpytuge srdce, dobre tomu rozmnj, a stražce
dussr twě ňic nrzklama, a onť odplatj člowčku

podlé skutků gehoe( (Přjsl 24
x

:Gestliť roůle hotowa:

nemň.t (ll Kor. 8, 12)
:Ten

12)

podle toho, čchož

Uak ktcrýž zphtUge frdce, wj čeho

žáda ducht (Řjm 8, 27)
:Sprawedliwý
dowé twogj

twé ǧsau

gsi Pane, a wssčckni sau:

sprawedliwč

gsau,

a wssecky cesty

mčlosrdenstwj a prawda

(Tob. 8, 2.)

:

iusaud.er
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.F Pčodli tba.
Q

Panež

Božee:

rrerýzw

eexxxap
náo půfobj

ipchtčnjť dokončmj podlé dobré wůle swé, šra
čiz tžo srdcj nassčch DUchae sw.„wljtť

a myssler

nasse xočistitč, abychomxche dokonale mňowm
a udůstognš welebčlč. Rehleď, prosime,e na skuth
nasse hřjssné, kterýmťžxxkč šak často Urážjme, al

na dobraU wůlť. nassj, kterauž Duch sw. wončn
zplodil, aupodlé ni náš .sUď, a w sxťssiswé m
ďeské sidlo nčxm přčpraw, xskrze Ježjssč Krista

spasitrlc a wykuýťtele nasseho. Amen.

Tentýž den:

Žiwot ,sw. Wiléma, opata.
Wťlěm narodil se okolo roku 1105, xr
Pařjži ž rodu Urozeného, wochowán wssakubhl
od „xugce Hnǧona,

opata

w klč:ssteře sw. Gere

manal ljš prčatiš (šl.e 0ermčxjn áoZ l):xtŽZ)
pod grhdž pečlčwan kúznj.nad mjru profpjwal
we wssclčkěm Uměnj a zwlússtč w bohabognostč
a w nčlbožnostč, čjmž w krčlskěm časr nad fpo:
lužč:,ky tak se powznesl, žeegim za přjklad pčl:

nostť a mrawopočestnosti slallžčl. thž

do lčt

mlčxdeneckýchpřčssel, wstaupčl na radU bohabog:
ne o Ugce dxo stawU duchownjho,x a nedlanho
na„ǧš

unašiodržchkanown.čctwj

U kolleǧialnjho

ko:

stel;t sw. Gsnowefh. Qb:owčmj duchownjch přť

Sw Wném

Zs

tčmž kostele ustanowených nebolo zřjzeno dle
wůle Božj, a mnozj wedlč žiwot welmč newň:

zaUý a swetský. Wssak Wilčm, tauhan gsa
po dokonalosti puzrn, nedal se pohorssliwým
pťjkladem zawéskč, ale tjm che pilcn byl žťwo:

bytj

bohabogného a nábožneho. Wykonúwal

welmi bedliwř wsseckynowčnnoslť swého powoa
lčlnj, chodil pilně do kůru, a an druzj drahý
čaš w swčtských lrozluossich a w rozmařilostč tráx

wili, Užjwal ho on k modlitbúm,

božných knih a k spasitedlnch

k jčtenj na:

rozgjmémj uu

dSynu mng, gestližeby tč lcikali hťjssnjci, nea
přiwolug gim uu nrchodiž 8 nčmi, zdrž nohU
swan

od stezek gegich

nebo

zlémubťžjt: (Pťjsl 1,10

nohp

15.16)

gegich ke

Qwssrm

byloby za slussno býwalo, aby geg pro sslrchetné
chowanj každý byl ctil a sobě wážčl; častčgl
wssak býwa ctnostný člowťk hřjssnjkům pťed:
mětem nenawťsti a zňssti, a gako nemocný často
po tom dychtjwčx čjmž se nemoe rozněcUge, ho:
gitelnč léky zawrhUge: tak takě hťjssný, na
dUssč nemocný člowčk gedmiwá; i on mčlUgr,
což mU zahUbU prinássj: zla towaryšstwa a přj:
ležčtosti k hrjchU; sprawedlčwého pak nenawčdj,
prptožr grho prjkladrm zahanben a odsaUzen
bx)wčx. To
též r pohřjchu kusil sw. Wslém.
Geho bobaboǧné obcowčmj bylo fwětčckům proc
tiwné, tak že se mU posmjwali, grg wsselčgak
prončlsle:dowalč.x Qn

alr snňssrl wssex 8 bohu:
mčlau trpčlčwostj, a wzklúdage protiwenstwj swé
na Hospodina, genž srdcc lčdská znú!a ledwj
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ǧrgtch skauma, no dobrém a w baznč Božj až
do konce setrwal Nemobance takto rjle swého
dosahnamť wzali aUcočisltěk aUskokům a lsti.
Grdcn z Uich, stawě sč gakobh rozmařťléhožť:

wobytj fe bhl odřekl, premlauwal Wiléma,
aby sr ď njm do nčkreréhoflasstera odebral a
tam ď njm kaǧxjcjžiwdt wedl Wťlém zara
dowaw se „nad taU ťečj, odpowědčl že rad fe
bo gakožro starssjho přldržj a nasledowati do
bUde J ssli x tedy do klasstcra CťstercieUského
Tu ale počne se oneň wymlauwatč, že se musj
gesstč Postarali o matku a ofcstru, že alc w
kranre se anratj,
aby tedy gen dobré lnysli
jbyl a w raucho ťeholnj st oblékl Wilem do:
meysslege se podwodU, odpowčdčl: že sk wodlé
Učho, gakožto starssjho ťjditi bude, a nasledo:

wně zakonnj taucho dřjwe něho newežme
.
Z něktekj duchownj osočowali ho, wsselč
gak mU na cli Utřhowalč, až posléz ť bčskupa

proli nj:mu poanzeli

Wsse Uadarmd. Wčlhelm

wssecko tčsse a pokorUě snassel a msta geho nad

blaudjcjmč bratry byla, že wraucně žq nč se
modlil, dle slow Paně:x dDobrořečte lěm, kteťjž
fe wam drolčwj: dobrorečte, prawjm, q Uržlo:

ťrčlr.e(Řjm 1214)
Téhož

časU Uprazdnilo

se probossrsťwj w

Eďpťnay bljž Pařjže k chramU sw Genowefh
miležjcj. Té přjležitostř použčli ome kanownjci
kj odstraněUj Wiléma aa dosadčli ho tam. za
probossra.d QU se rčxd tomU podwolčl, mysle,
že po odchodu fyselost protč Uěmu přestane,

Sw. Wčlém.

aneb se afpoň Umjrnj. TU ale
odplaty.
NokU totčž 1147
EUgrn jll.
o nepořúde a o
ončmi dUchownjmi panUgjcjch,

rozumčnjm krčlle Ludwjfa flj.
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přťssel také drn
Uslyssew papež
neřčxdech mezi
odmolald ď don

wsseckyprúwa

gegich a wýhody, a propUstťw ge, Uwedl Ua
gcgich mjsto ťeholnjky sw. NuǧUstťna z opatstroj

sw. Bťktora. EUdo aneb Qdd od sw. Biktora
dčm byl za pčedstawenčho nowémU towaryšstwU,
ktrréž wssak welmč bjdnť a nUznť žťwo bylo,
pončwadž se gegčch pťedkům wssecky důchody až
do smrtč bylč ponechalh.
Q tčcl!to zmčnčlch zprawčl opat Eudo
Wčléma, a aby co neydřjwe k nčmu pťčssel,
ho pozwal. Wilém roydal se bez odkladU na

cestu. Qpat přiwjtal grg welmi srdečnř, wy:
prawowal mu o wssrm, co se bylo stalo, a ko:
nrčnč ťeč obrútě, wzbuzowal hosta k pohrdčmj
fwčta, řka: PSUUU, chcršlč bohatýni býti, wo:
hledčxwey prawého bohatstwj, milUgeš:li slčle
a důstoǧenstwj, pospčš si, abyš U neywyšssjbo
dwora angelů zapsčm byl. Nozwaž si, co Pčm
w Ewangelťum prawj: Kdo mčlUge olce Ueb
matku chr, nežli mne, nenjť Ume hoden. (Luk.
10, 37.) A opťt : Blahoslawenj chUdjdUchem: nebo
wasse gest krcilowstwj Božj. (Luf. 6, 20.) Nož:

waž, že Zan Ewangelista pjsse, (l. Jan 2, 15.)
abychom nemilowali swčta, ani tčch wťcj, ktrréž
na

fwčtč gsan, a že mčlUgelťť kdo swět, Uenj

lčlsky thowy
w nčm. Nozwaž také, že sw.
Zakub pjsse: že přjzeň tohoto swěta gest nepřj:
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telkynj Božj, a že kdobykolč chtěl býtč pťjtelem
tohoto swěta, nepťjtelem Božjm učinčn býwci.

(Jak. 4, 4.)
a neodkladey

Nedlč medle obrčatiti se k Bohn
to ode dne ke dnč: ať Uepřigde

nč:hle hněw Božj na tebe a w čaš pomsty za
hladj tč. Welmč gest possetilý, kdož za to, což
gen kratťnkaU dobu k Upofogenj tčlesnostč slaUžj

a bjdnaU žčldostmrzkau rozfossj naschǧe, iwěčné
blahoslawenstwj dúwčc čdo wččného zatracenj
se UwrhUge. N protož odťekni le wsseho, co
mčxš, beť každodenně na sebe křjž Krťsta, kterúž
gsa neybohatssjm a neymocnřgssjm krúlem ne:
beš a zemi, dobrowolnč chudým Učťnčn gest, aby
núš aUťastné Učinil fwého bohatstwj w krcilow:

stwj Qtče swého.e
Wťlémowy

očč otewťely sr sice spasitedlné

prawdč gen bohaté důchodwprobosststwj geǧ ge
sstě poněkUd antaly
Qn byl u welkém rožpa:
ku nu Hle tU opčt gak welmi nebepečno gest,
wčsseti srdce swé na wčci poxnjgčtedlné. Nci:
klonnost leU pozemskémU žbožj odlučUge mnol,dé

š cesty spasenj. Protož dj KristUš: onrn,
prawjm wcim, že bohatý nesnadnč wegde do
krcilowstwj nebeského.e (Mat. 19, 28.) Znax
menage EUdo wnčtťnj bog dUsse gebo, pogal
ho za rUfU a postawčw před obraz

ného Spasitele, ťekl: :Hle,

Ukťťžowň:

gak sladkau lúskaU

tě k sobč ždoe? Hle, gak po tobč neirnč swaU
rozpjnú, an se pro tebe i fmrtť křjže podwolťl.er

ou Tato slowa

rozhorltla srdre Wilěmowo;

č padl na kolena swci, občtowal srbe č še wssjm

Sw. Wilém.
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zbožjm swým Púml BohU, a o přigmutj do
nowéhý klasstera hognýmč slzamť prosil. Zúdost
geho wyplnčla se bez odkladU. TU odložčl on
stkwostný odčw swůg, a wzal na se sprosté
rancho ťeholnj. Qd té chwjle bylo geho gedic
naU snahau, zdokonalčsč se a BohU dnrm ť nocj
slaUžťtč, a že mčlost Božj ,byla š njm, Uččnčn
gest obrazem ctnostj, z nťchž se neyche mjrnost
a lčchost, poslussnost a pokora, lčlska a zapjrčmj
srbe samého sikwčly, Eudo, klússsera opat, hle:

dčl š welkým zaljbenjm na rostaucj dokonalost
bratra Wčléma, a gako na odmčml Uččnťl ho
podpřrworem w klússteře. Wčlém bnl w nowé
dčxstoǧnostč opatrný

a horlčwý a gako súm zčxe
kony klčtssternj na. wlaš zachowčtwal, tak také
nelrpčl, aby kdo fwéwolnč gr pťestupowal. Nle
horliwost
geho prowúzela wždy lčxslea a co

neywčtssj kU každémU ssetrnost; což zagčsté přic
fpčlo, že každý z bratťj rúd přjkladU geho nčx:
sledowal a kčxzeň klússternj ochotnč a dokonale
zachowúwal.
x
Tak statně si na cestč kU kťestanské dokoa
nalostč počjnagr, doscihl Wčlém 60 řokň. TU

zgrwil fe mu we snúch Krčstuš Pňn w podobč
mlúdence, a žwěstowal mU, že musj w službě
Božj do daleké cizj zemč gjli, kdež bjda a naU:
ze, protčwensiwj i prončxslcdoweinj na něho čec
kagj, žr ale kdwž š mťlostj Božj wsse to xoťr:
stogj, do krúlowstwj nebeského wegde. Nčkolč

pochopťri nrmohl, coby widťnj toto znamrnalo,
pornčil se nicméně do wůle Božj, hotow gsa,
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pro Krista
podstaupiti.
wil

Absolon,

wsse i to neytrpčegssj, ba č smrt
Y hle, po některém čase wyprq:
bčskUp Noschčldský w

Dčmsku,

posly ku CUdowč, klússtera sw. Genowefy opa:

towl, žadage, aby Wčléma,( (gehož giž znal,
když gesstč w Pařjži

8 nčkterými bratrn

na

do

sstudijch byl,)

gesstč

Danska propUstťl že

geho pomocj w klassteře Cschildském kleslau kúx

zeň obnowčti chce. S radostj podrobil se Wč:
lém tčžkémU rozkazu a roku 1195 ď tťrmi to:
waryssi na cestu fe wydal. Waldemar, krňl, a
lesolon,
bčskup, přiwjtalč mčlého hosia wrlmi
počestnč a laskawě, a odewzdalj mu rjzenj re:
čeneho klasstera š taU snažnau profbaU, aby
w nčm obnowčl kleslau kazeň a klassternj žčwot

opčt wzbudil
Gak mčle se Wilém

Uwazal, wpnanažowal
wolanj swému dostati,
fonů řadU obnowťti
žnost a bohabognost

ro fprawu klassternj

se, co neysnažněgč k po:
klassternj kažen oodlé zú:
a w myslč bratrj nčxbo:
wszdčti. TU wssak po:

wstaly nesmjrné překúžky a tčžkosti rozlťčné, ga:

fožby nepřjlel zlú wssj sle swau wynaložčl, aby
geho swaté podnikéenj, gjmž se lčxska a horlčwosť

w srdcjch obywatelů celěho Dúnska roznjtčt
mčla, prekazčl a ro nčroec Uwrdl Wlasl ta
byla pro cčzince od gjhu pťčsslé skoro k newy:
drženj, žimawa a studena, gazxck tčzú, žwyky
a obyčegowé neznčxmj, flčxsster chudý, grho starssj

obywatelowé nawyklj na žčwot newazaný, od:
pororoali nowému opatowi, nechtjce fe nowé

Swe Wilému
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kú.;nč podrobiti. Přjchozj třč bratkj opUstčlčswé:
ho opata w okrútleém čase, domúcj trwalč ale
w swém odporU, nčgak poslussnostč se nepo:
dawsse, tUpčlč geg a pronúsledowali, až geg i

konečnč, aby se protiwného mrawokúrce nawždy
sprostilč, za otroka prodatť obmeyssleli. K tomU
ke wssemU mUsil Ubohý opat rozličná poknssenj
w srdcč swém wznčk(á snčxsseti, tak žeby byl
snad sč:m do wlastč se nawrútčl, kdyby geg ne:
byl biskUp Utwrdčl a Upamatowal na ťeč Zere:
micissr, řkachho: :Zloťečený ten člowčk, kre:
rýž daufci w člowčka a kserýž klade tělo za
rúmč swé a od Hospodina odstUpUge srdce ge:

ho.e (17, 5.) Tak UtUžčw mysl swaU, a sta:
rostč swé Bohn porUčťw, pokračowal na cestě
nastaupené, danage, že konxečněBčch odporUým
bratřjm zaslepené očč otewťe, zatwrzelé srdce
obmčkčj a nohy ǧegich opét na prawau restU
mčlostiwč dowede. J dlel proto nenstěcle na
modlitbúch, když brařřj w nocč spali, modlj:
wal se w plč:čč za nč. Nikdý neodložťl odčw
kagjcj, spč:wal grn na slélmč, odjwciwúl sr gen
ssatem wlnčnjm a postjwal se témeť Ustawččnč.

J Uertným

byl trpčlčwý a tichý, w domlaU:

wčmj laskawý, w kěxrč:nj milosrdný a sprawe:
dliwý, kU kagjcjm laskawý, ť hčjssnjkům pťjsný

a ke wssem wljdný a ponjžený. J wzhlédl
konečnč Hospodin, dgenž modlčth sprawedli:
wých wpslýchú,e (Přjsl. 15,19.) na modlitbn
a

na prúci

slUžebnjka swého;

a prostopécssnj

mnissi otewťelj očč, Uzřewsse propast zeihUby swě
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naprawili smeysslenj a srdce swč: a poznawsse
bezprúwj, kterýmž swatého mUže až posUd stj:
hali, obrútili fe k nčmU, a počali fe k nťmu
chowati lúskaU nthpťjmněgssj, litUgjce wsseho,
čjmž se byli protč němU prowčnili. Qd tě chwjle
wykwétala
clnost a bohabognost w klčxssteře
Eschildském tak mčlostn„ť, že sw. Wilém
bljž
NofchildU nowý klússter, !Z fw. Tomússe řečený,
založlti a horlčwými dUchownjmi obsadčti mohl.
Kdož gest w stawU wppsatč útěchu, ktrrěž fw.
opat pocjtčl, wčda, že mčmo naděgi duchownj
č swětsstj lidé hťjssné swě cesty opustiwsse, BobU
w kagjcnosti a skraussenosti slaužj? Kdož gest
š to wypsatč, gak wraUcné za to djky BohU
wšdčcwal, gak welice welebťl milosrdenstwj téhož,
kterýž nechce fmrti hřjssnjka, nýbrž aby se obrei:
tčl a žiw byl. xu
:Zč:dný, kdož wštčchna rUkU swaU k plUbU,
ohljdú se našpět, Uenj žpůsobný kU krúlowstwj

Božij.e

(Luk.9, 62.) J fw. Wčlěm po tak

Utěssené zmčně bratřj klússtera Eschčldsiého neU:
stal na počatě cestť, alebrž bež pťestúnj dúle
krč:čege, dokonalosti křrsianské dostťhnauti chtčl.
J nynj nachčxzej w modsitbčxch a w swatém
rožgjmúnj
neywětssj potěssenj, w tUhé kúznť
a w žapjrčmj sebr posilU protč pokussenj, a w
podporowčmj chUdých, w nawsslčwowňnj nemoc:
ných a šarmaUcených rozkoš dUsse, qakaužby byl

ňrdal ani za šbozj celého swěta. W radosti a
w žalosti, w potěssenj a w protčwenstwj dosčxhl
fw. Wilém giž 90 rokU a byl opět nebeským

Swz Wilém.
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zgewrnjm potěsscn. Qkúzal fe mU totiž siařec
gakýsi pťewelebné twčlřč a postawy důstogné, a
zmčsťowaclu mU, že za fedm

dnj

Umře.

,Wčlém

z toho wyrozumjwage, že za sedm dnj Umřjtč
mú, přčprawowal se horlčwě a odhodlanč na
hodinkU smrri. Seřmý den wssak přťssel a Wť:
lém žčw a zdrúw zůstal. J moslčl, že za sedm
Ueťdčxla
a konečně že za fedm

mčsjcň

hodčnka

žč:

wota geho wyprssj. Když ale ani tenkrčete nic
podobněbo se nestalo, Uepochybowal gčž, že na
fedm lět to měx rožUmčno býlč. Na onU ho:
dťnku swého odchodU přčprawomal se ď tak tU:
haU kčxznj a š takowaU horlčwostj, že předesslé
geho žťwobytj U porownčmj š Uynčgssjm ždč:lo

fe býtč w rozkossi a w rozmaru strúweno.
Zdalč pak nemcime i my čaš, připrawo:
wati se k onomU okamženj, po nčmž nic wjre
se zmčnčtč nčdč:, an strom

na

té stranč

ležerč

žůstane, na kteraUž padl? Pomysleme si, žr
nčml snad aUč sedm dnj žťwota nežbúwú; bo:
dinka smrtč přčgde nenadúle. W gafém stawU
nécš někdw nalešne Pém, až přčgde a žaklepň?
Choweyme fe m,mj tak,ga ko si tchdúž přčxtč
bUdeme, abhchom se bylč chowalč. :Pozney spra:
wedlnost a saUdy Božj a stůg w lcssu Uloženj
a w modlťtbč k neywyšssjmn BohU(( (Sirach.
17, 24.) Než sedm lét Uplynnlo, nawsstjwčl
Wiléma gesstř Hospodčn bolestnaU a ohyzdnau
nemocj, neb relé geho tčlo bylo gako wředy po:
seto. Přč rúnč této se tčssil š Jobem, ťka:
dDobrélčž wěci tolčko brňtč bUdeme od Boha,
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zlých pak erudeme pťťgjmati.e (Job 9, 10.)
dBuď požehnčxno gméno Hospodinowo.e (Zob

1, 21.)
Konečnč i od tohoto neduhU oswobozen
byl, tak žr poslednj dny swčho žiwobytj w po:
kogč strawčl Na zelený ťtwrtek léta 1093
skanžil gesstě mssi swatau

prjtomných ažk

tak núbožně, že wssech

plačč pohnUl Na to podú

wal lťdu wečeři Paně a myl drahnému množ:
stwj chndých nohy. Když po poledni také du
chownjm bratrjm tuto lčxskuprokazati chtčl, do:
stal núramné pjchánj w boku a zimnčcč, takže
se na lůžko odebrati musel, ž něhož che ne:

wstal Bolestj pribýwalo Na Božj hod při
gal wečeťi Paně, kazal, aby bo na žjnčné rau
cho položilť, a brzo na to dussi swau Púmc
BohU nawré:til. Honoriuš lll. Uwažuge geho
ctnostné a nč:božné obcowánj a diwy, kteréž se
na geho pťjmlUwu dúly, prohlérsil ho roku 1224
za swatěho.

Nozgjmčmj.
Nemalé nebežpeťj hrozčlo ctnosti a nabož
nosti sw
iléma, když fe U prostrrd zlých na
chčxzel. Ga mlad gesstč, měl še swčtaky obco
watť, dennč gegich daremné ťeči poslauchati, na
pohorssliwé pťjklady gegich hledčtč. W podobném
přjpadu se nachčxzj drahné množstwj křesťanů
na swčtě. Ten stogj samoten u prostřed lehkoc

myslných pťijzných

a pťútcl, ď ktrrýmiž byl

Sw. Wilém.

,
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wychowún; toho Uwrhl staw a powolúnj mezi
nezwedené a prostopč:ssnéa faUdrUhy, onen opčt
mús“ wyhlcdúwati wýžiwn swau U lidj nemra:
wnych a pokažených. Gak se ochrčmčri před
nakaženjm, ku kterémuž tolčk pťjsežčtostč? gak zao
chowatč zbožnaU mysl, aby zponenáchsa neochň:

bla? TomU Učj fw. Wčlém, genž ani přjwěti:
wým domlančmjm nčkterých spolrčnjků swých,
anč aUssměsskem gegich pohnantť se nedal, by
opUstčl žiwot Uúbožny a sslechetný.
Lidé, žčwancj mrzi prostopčxssnjky, magj,
aby mrawopočestnost swan ,Ueztratčlť, wždy spa:
srnj dusse swé na pamětč mjti, a dlr toho se
chowati. Neylěpe gest odstranitč se odr wssech
schůzek š nčmč a warowati se wsscho zbytrčného
rozmlauwčxnje z kterého se Uepčastěgčk daremným
řečem přichčlzj. Lépe zagčsřě grst opusstěnč krúčetč
po crstč žčwota, nrž U společnosti Umohých k
zúhUbč sr brčxtč. Když se ale wyhnauti nelze,
nemčx se dbúti na hřjssnú slowa a grdnčmj blč:
žnjho, anč pohorssenj brčUčna nemrawnostč geho,

nýbrž múmr ohraditi srdcr swé, aby ani zlú
pťjklad, ani potUpa, ani pochlrbenstwj, anť po:
ňaukčmj od prawé crsty núď neswedlo; dobře
gest také o tom přrmeysslrtč, gakby sr zlé co

neyche překazčlo, a gakby sr blandjcj bratr Ua:
prawitč a polrpssčti dal. K tomn přede wssim
alr potřrbj milosti Božj, bez kteréž nčc spasitel:
ného k žčwotU wččnému docjliti fe nrdčc. O nj
ted.y pro sebr a pro bližnjho prositč w Boha
prmnť důwěřowatč, i srbe i blaUdjcjbo bratra
5
Ziwow Snoalýedl u.
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dennč w modlčtbécch do ochrany Božj poraučetč,

buď každého kčesťana pťrdnj powinnostj; Bůh
neodepťe pomoci swé tčm, genž ho wzýwagj srd:
cem uprjmnwm
oNeodpowjdey blúznn podlé blč:znowstwj
gebo, abyš nebyl Uččněn podobný gemu.e

(Pťjsl 26 4)
s

xTy ale mluw co slnss:jna zdrawé Učenje

(Tlt. 2 1)

nywrz
posmčwačewen, a wwqde š njm
swara pťestanaUrozedťeihančnj e fPřjsl.00
„, 10 )
wNewaď se š Ueyhorssjmi, aniž nasledug

bezbožnýche (Přjsl. 24
onstupte

19)

od stanů lčdj bezbožných,aniž

se čeho dotýkeyte, což grgich gest abyste nebyli
zachwacenč w hřjssjchgegčche (4 Mogž 10 6.)
oPokúrey pťjtele; snad uččně bezprúwj,
nerozumčl tomU, a řeklbn: Reuččnil gsem tohdo:
paklč Uččnčl,aby che neuččnčl.e (Sčrach 19, 18.)

Modlčtba.
Dobrotiwý

Bože!

e

genž dobrě i zlé gako

kankol a pssenťcč růsti nechčxwúš; deyž nécm pro

zúsluby slUžebnjka swébo, Wčléma, tU milost,
kteranž gsi i gemu oropůgččl, abychom zlým přj:
kladům a wsselčkémUnakaženj š pomocj TwaU
wždy odolalť, a zůstawsse neoosskwrnčni we swě:
tě romlo, tam se dostalč, kdežnenj žúdného pohorsse:
nj a žúdného swůdnčctwj, ale ččstčč
blaženost a wččnč:

odplata, U Ježjsse Krčsta, Pčlna nasseho. leen.

Bl. Hcrmann Josef.
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Na dnessek pňoadá gesstcl swátek: Smz Bista„papeže,
za panowánj cjsaře Oadriana Umučenéýo. nu Sw, Tlmptbea
U Dwǧena, ťteřjš w Macedonij pro wjru UnUčeni lčolu. u
Yskalonň :w.sw.Plš;uxdnida,
c dwěma
gcsste umnčcdlmfy.
ne
W Kartdaǧin
carcelliana,
mučednjka.
W Jrsku sw.

Cclsa, oisknpa, a m. g. sw.

e

7.

Žiwot bl. Hermmm Josefa.
Nj 19:16.

Blahoslawený Herman narodčl se za pm
nowúnj cjsaře Bedřčcha ryssobradého, w Nýnč
Koljnč. Nodččowé geho bylč dřjwe zúmožnj a
U sausedů we welčké wňžnostč, když se ale Her:
man Uarodčl, byli giž welčce šchndli, a synúčrk
gegčch wyrůstal w bjdč a nauzč.
Wssak pro chUdobu ncopomčnulč ho kc
wssemu dobrému wéstč, a což nadllzlato a střj:
bro gest, w bňznč Božj wychowúwarť. Uwú:
djcr pacholjka aď ssestiletčho do sskolo, napome:
nulč ho gesstč gedrňkrčne, aby se zléhoetowa:

ryšstwa warowal a radčgč saukromnosti pčlrn
byl, což Herman také pilně zachowúwal, a pro:
to fe stranjwal her spolUdrUhů, radčgi w kostc:
le se modljwal, co onť hrau se weselčlč.d:Kdo
se dotýkú smoly, pomaže se od nj.e (Přjsl.
13, 1.) W lostele zwlússtč fe mu ljbil geden
obraz Nodččky Božj, Zežjsska na kljně držjcj.
Před njm sedéawal často w neywraucněgssj nú:
božnost pohřjžen, rozprúwč buď 8 NodččkaU
Božj, buď zaš 8 Jržjsskeme gakobn žčwj před
Zťee
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Dubme
stčxlť; gim

si stěžowal,

gčm ť dětťnskau

Upřjmnostj swé radostť whpraworoal.
,Herman gsa zrůstu sstjhlého, twúťi Uťj:
wčtčwé, a gak na lěle tak na dnssi wýbornýmč
wlastnostmč naděm, wstaUpťl wr 19. roce swého
s(ňťj do klcisstera ťčxdu Prémonstratského
we
Stečnfeldě. Ze ale pro mladý wěk slawné
slťby složitč nesměl, byl poslém do Frčeska, aby
se latčnské ťečč a gčným wčdčxm Učťl. Herman
tak wynťkl pčlnostj č ctnostmť nad wsseckh spo:
lUžúky, že mladssjm se zdúl býtč Uččtelem, star:

ssjm ale wtěleným angelem. :Do nčho nebylo,e
dj gťstý spolUbratr geho, ožčxdného poklésku, žú:
dné držostč, anč neposlussnostč, anč lžč, anč za:
hčxlky, anč swčxrlťwostč, anč ljcomčrnostč, .ani
gčné neťestč genž se w mladém lčdu tak často

anchúžjwagj;. než gen anhú

ččstota .dussr,.ne:

rpčdnost srdce a wrach taUha, BohU se ljbčtč.((
Cčstotnému a newčnnému geho cčtu býwalo
wždy Určxžkau, když búgek o pohanských bozjch
poslaUřlpatč anebo ge odťjkúwatť mufel; č řjkěx:

wal: že welťce se Bůh Urúžj,
aneb jJUno a gťné zloččnů plné
zýwúme. u Kéžby Uččtelowé o
skúch mlmňjce, nezapomjnalť na
slUžebnostť ponazowatť

a

když JUpťtera
osoby bohy na:
búgkúch pohan:
marnost modlo:

umlatdistwč: srdce k

djkučťnčnj zaxnebeské Učenj Krťstowa wszžo:
watč! K čemu prospjwň Učenost, kterciž hUbj
čťstau mysl a mrzké žčxdostčbUdj: Blahoslawenj
gsau čťstého srdce, nebo oni Boha wčdětč mb

dau.t (Mat. 5, 8.)

Bl. Herman Josef.
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Po skončenúch sstudijch , naw.rňtčl fe Her:
man opět do Stečnfeldn, a že wsselčkcrýmč
ctnostmč a mnohau lščenostj wynifal, také sla:
wné sljby složil. Q gak rč:d by byl nynj,

gafo drUhdy Maria, Marly festra, powždy se:
dciwal U noh Pčxnč; gak reid by se byl gedčné
modlčtbaU a fwatým rozgjmanjm zanč:ssel, gak
rúd lakč každé okamžcnj službě Božj zaswěco:
wal; alc předstawenj Uložčlť mU mimo gťné
prúce, obstarňwatč wečeťadla a poslUhowčmj ostat:
njm bratřjm, což ho Hončkud žarmautťlo, gelť:
kož pro neUstčxlé prňce tčlesné obwyklým modlťt:
búm, swatčmU čtenj a rozgjmémj tolik časU obč:
towalč nrmohl. Z nařjkécwal si často, plňče,
že pro neUstčxlč prňce tělefné che časU BohU

wčnowali nemůže.

Wčdauce Marča

Panna

geho zčcrmutek, zgrwčla se mU a těssčla bo, řkauc:

že nrywětssj gcho powťnnostj býti mň, bratřjm
w lčxch slaUžitť: dPonst
zňkona gest milowch

nj.e (ij.

18, 10.)

TaU řečj posilnčn, pťrmeysslel Hcrman,
ždalčby kde takowého gedncinj nenassel wzor
a přjflad? J pťčssel mU na mysl onen ncy:
wyšssj služrčmjk slUšebnjkůw, Pňn Jržjš, ktex
rýž slowy a slulky

Ukazal, že slUžebnjkem na:

ssjm gest; a slowy sice, an se táže: deo

wčl:

ssj gest, len:lč, kterýž sedj, ččlčten, kterýž slaUžj?
zdalť ne ten,j ktrrý sedj? Nle gú mezč wč:mč

gsem gako ten, kterýž slaUžj; nebo Syn člowě:
ka nepřťssel, aby gemu slaUženo bylo, ale aby

on slaUžil.(( (LUk. 22, Mat.

20.) Skutky ale
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siUžebnjkem býti se uUleúzal,an tak hrubě se po:

njžťl, že aposstolům swým nohy mhl a ranchem

ntjral.

(Jan

28.) Tento krúsný přjklad mage

pťed očima, poťal lermermx powinnostč swé 8
neywěsssj ochotnostj a š twňřj wždy weselau

plniti, a k posthowánj
che, nýbrž takmčř ljtal.

bratťj gťž nechodťl
Za rak ochotnau lú:

sku Udťlčl mu Pún Bůh na odmčnU té zwlčx:
sstnj mčlostť, že nadewsse pomysslenj dlaUho bez
pokrmu býtč, což on tak wýbornř Ukrýwal, že

nikdo dlauhé a tuhé posth geho neoozorowal,
ba ani onen bratr, 8 kterýmž pospolu wečcřadlo
k obstarúwúnj měl; neboť když čaš k gjdlu bý:
wal, wždy si něco mimo weťeřadlo na prčxcč
wžal, odkudž se pak wůbec domnjwalo, že bUď
giž pogedl, aneb teprwa gjstť bude. Po některém
čase učtnčn gest Herman sakristanem, a tjm
nabyl přjležčtosti, že pohodlnčgi PčmU Bohu
modlilbami a swatým rozgjmúnjm slaužiti mohl.

ijrage

sr nynj wčcmi wzbuzngjcjmi ku pobož:

nostč a k rožgjmúnj, wraucnau po obcowčmj
š Bohem taUhu tak w sobč roznjtťl, že často
celé nocť na modlirbčxch wyrrwal.
Tebdúž č
rostla geho lčaska k Mccričz Panně, a stňwala se
wždy autlegssj a wraucnčgssj. oMarierc zgewo:
wala se mu reď častčgi. Maria mu bhla útť:
chaU w zúrmutku, radau w pochybnostech a
swětlem w temnostech, a sotwa gest swatého,
kterémužby ona hognčgssjch milostj byla Udčlo:

wala, než Hcrmanowi.
wal malku

Nle ť Herman milo:

omilosřie po Bohn

nade wssecko

Bl. Herman Joscf.
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cokolčw ke cli gegj wymyslčti mohl, lo laké
wždy w skntek Uwedl, a gedčné pohleděnj na
obraz gegj wzbudčlo U něbo wytrženj myslč.
Když gméno gegj wyslowowal, pokloňowal se
až k zemč, a nebyl:li od gčných pozorowún,
Uwrhowal se až na zem, přč čemž, gak gednomu
z bratrů se swčťčl, přeutčssenau a newyslowi:
telnan, občerstwugjcj a posilňugjcj wůnč cjtjwal.
Zdall pak se dčxwymluwťti nasse nedbalost
w službč Božj mnohým zaneprčxždnčnjm, kteréž
obočegně toliko předstjráwúme k Ukrytj swé ma

latnosti, když Hermana nemohla omlmottč po
třednčx starost o klússter? O měgme se napozorU
před hťjchem malatnostč, nrboť gest tjm nebez
pečněgssj, čjm tagnčgssj a skrytěgssj šsau osjdla,
kteréž k Uloweuj dUssenassj rozprosťjrú. leořečený
kdož djlo Hospořčnowo lstiwě (nedbale) dělú.e

(Jerem. 48, 10.) Gak welikú byla Josefowa
wraucnost a lúska k Marčč Panně, tak welčkčl
také, ano č mnohem wětssj byla geho wraucnost
a lč:ska k neyswčtčgssj swéctoxstčerářnj.
Chodj:
walť we dnr w nocč, kdy gen koli mohl, do ko:
stela a klanjwal fe 91) skoro nikdo nečetl Mssi
swatau, aby ncbylč se očč zarosily slzau laskn,

slzau wdččnosti Tehdaž nabýwala osoba gebo
gakésl důstognostč a welebnosti a plamenna laska,
wznčxssjwala geg U wylrženj až do ťjsse nebeske,
tak že nčkdy po celé hodčnp U oltare stawal

ozářen fwatau sláwau anč o sobě newěda. Josef
gsa nad mjrn skromný a pokorný nezhrdl pro
tyto a pro mnohé gčné ctnosti, ano pokora
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geho tjm che rostla, čjm che geg oswěcowalo
gasné swěllo mčlosti Božj. Z držjwal se proto
za lo neybjdněgssj stwořenj a radowáwal se,
byllč potUpen, aneb stalali fe mu fřiwda; proto
také nosjwal wždy habit wetchý a sprawowaný,
a řjkčxwal, že lepssjho hoden
nemohl žúdné chwč:ly snésti,
nečnč gistěho člowčka požúdal,
ťka: oYch gú gsem twor pln
a nemohu tolčk ponjžen býti,

nenj; proto také
a proto také koo
aby ho w ljce bil,
hřjchů a nečistoty,
gak bych zaslaU

žile
Takowé chowanj zdéclo se mnohým po:
ssrtilostj býti; on wssak nic nedbage, že za bla:
zna držán gest, horliwč po nastaupene draze
kračel a posty, bdčnjm a modlltbami ža hřjchy
swé dostč Učinťti se snažil, gakoby neywělssjm
hťissnjkem byl ač se wj, že srdce a mysl gebo
tak cudně a čistotné byly, že gaktěžiw žadněho

tělefného hnUtj nepocjtil. Qn také ťjkawal že
čaš pozemského pUtowúnj nassrho gest čaš po:
kúnj. Ustawičným a přjfným kčxnjm podrylo se

zponenahla zdrawj Hermanowo, i mjwal ča
stěgj teď žalUdka a hlawy bolenj, zwlassť před
welikými swatky se zmahagjcj K lomu pťissla
i rozlična pokussenja protiwenstwj; milost Božj
geg opUstila, a dUsse geho wyprahla, a gakcisi
trudnost a těžkomyslnost doléhaly na nčho, wssak
čjm wětssj bylo pokUssenj, tjm horlťwěgi ode:
wzdécwal se do wůle Božj, neUstúwage w mo:
dlitbč a w kagjcnostč, dokawad byly tmy w dUssi
geho neminUly, a neokúžalo se mU opčr swčtlo
mťlostť Božj.

Bl. Hcrman Josef.
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Nepečowal ale Jofef tolčko o fpafenj dusse
fwé, nýbrž byl i k blčžnjmu swémU laskawý a
milosrdný. U něho nachúzjwal každý zarmno:
cený útčchu a každý opusstěný pomoc; on wh:
Učowciwal neUmčlé cestňm Božjm a lenčwé khor:
lčwostč wszzowčlwal; U něho mohl každý pokn:
sserm stjžený radU a klesagjcj dostatečné posily
obdržrtč; komu pomoci nebylo, zar toho se

aspoň k Pčxnu Bohu modljwal.

:Usta spra:

wedlčwého gsaU zagistč pramrn žčwota.e (Přjsl.
10, 11.)
p
Konečnč přčbljžčl se čaš, kdež Herman Jo:
sef wččné odplaty pokory swé dogjti mčl. Ge:
ptissky klčlsstera Howenskébo bljž ŠteinfeldU pro:
sily, aby blah. Josef U nčch w čaš postnj slUžbU

Božj konal.
Neyprw nechtěl tomU ani opat ani šbor
bratřj powolčtč, když ale sčxmJosef prost ge:
gčcb podporowal, doflčxdage: že to wůle Božj
gesť, powolťlo se konchě žčxdostem gegich. Zosef
wodal se š radostj a bez odkladU na cestU ne:
boť mU bylo zgeweno, že ho Pčm Bůh k sobč
powolatč rúčj.
Pťčgda do klčxsstera wykřeslčl

bolj swaU na zemi podobu hrobU, a ťrkl: dee
na tomto mjstč mne pochowryte.e Ta ťeč ni:
gakž se prawdě nepodobola, an Zosef wssecky
cjrkewnj obťady až do středy fwa:ého týho:
dne osobnč konal. Nle we středu Ulehl Ue:
moc geho zmčxhala se a r.ochlc wssecku sle geho

sťrúwčla. Když po dlaubém wytrženj konečně
k sobě pťčssel, prawčl: :Můg Ježjš nenj k Upro:
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ssenj, gú nemobu

na něm

nikterak, oč gsem

prosil, obdržeti.e Qč ale prosil, zůstalo tagem:
stwjm. Když sc hodšnka grho přčbljžila, prosil
o swútosti Umjragjcjch, kteréž š neywčlssj wrauc:
nostj přigmul, a na to rozlaučil se 8 přjlo:
mnými festrami a Usnul w Pčmu we člwrtek
po welikonocť, rokU asi 1286.
Pochowčm grst
na mjstě od nčho wykčlzaném. Po nčkterém
čase rozkčxzal arcibiskup Koljnský, aby do klú:
sstera Šteinfeldského přenessen ayl. Llčkoli giž
,7 nedčl w hrobě ležel, nalezen byl beze wsseho
porUssenj. Sběh lčdU při té slawnosti bhl welmi

hlučný, a Pún

Bůh

wywoleného swého tjm

oslawťtč rúčťl, že mnozj chořj a nemocnj pťixté
přjležťtosti núhle auplnčho zdrawj nabyliš

Rozgjmúnj.
Blahoslawený

Hermann

Josef

Nodččku

Božj od xneyautlegssjho dčtčnstwj š neywčrssj
wraucnostj ctčl a synowskaU důwěru k nj po
wssechny dnč žiwota swého chowal; za to ale
také byl od nj nadčm neobyčegnými milostmč.
Q neopomťň dusse křesťanslšú každodennč
š núbožnostj k nj se modlčrč a důwěrU w ni
klústi, neb gestiť ona skUtrčně matkaU twau.

Neboť an gednorošený Syn Božj neyblahoslawe:
nčǧssj Pannu za matku si wywoliti a w gegjm
neposskwrnčném tčlr člowččenstwo na se wzjti
rňčil, Učiněn gest op?rawdowě bratrem nassjm a

nčxsledownčstala fe Maria matkau nassj. szo:

Bl. Oerman Jofefo
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meň na slowa Paně, kterúž na kťjžčpnť kmč:
lňčkowi swému Janowč prawil, řka: :Ay matka
twú!e W osobě pak Jana wyrozUmjwú se celé
člowččrnstwo. Když lrdy Marča Nodička Božj
nassj matkau gest, proč bnchom gi nemilowoli
ro matku swaU? proč bychom nebrali k ni aU:
toččsstťw zúrmmku a nedanali, že ona bUde
sstjtem nassjm a orodownťcj u syna swého Jr:
žjsse Krčsta Púna nasseho? Pakli ale Marča
matkaU nassi gest a my synowé grgj, zč:slUssno
gesř, abochom také k nj se mřli, gako zwedené
djtky k matcr swé se chowagj, poslUssnť totiž a
wděčni gfaure, a Upťjmnč wždy gi milUgjcr. Wy:

nasnaž sr, dj sw. BonaďemUra„matkU Púnč wr
wssem gako dobře zwedené djtč núsledowqtč, po:
kud sjla stačj: pak také bUde ona tobč prawau
matkan, pťispťge tč, djtku swému, kU pomocč,
woslhssi žcidosti twé a Uwrde tě konrčnč do

wěčného blahoslawenstwj. Qna miluge tč che,
dj tentýž swatý, nržlť tčlesnéc matka rwč:. Zdrčx:

wa bUď mčlostč plnú, Pún
žehnančl ty mezi ženamč.

Bůh 8 tebau, po:
(LUk. 1, 28.)

:Zeno! ah syn twůg u

an matka twčx.e

(Jan 19, 26, 27.) wPřistUptež ke mně wssickni,
kteťj mne žúdostiwi gste, a od plodů mých na:

plňte fr.t (Sčrach 24, 26.)

Modlčtba.
Snnowskau
lč:skau a neyčisťssj taužrb:
nostj wzdychúm k Tobč, čd Marťa, matko nui.

l 08

jdubenu

Kčž bych Tč núležčtč milowati mohl! NaUč
mne, neposskwrnělťčxPanuo, gak bych Tebe slu:
ssnč ctjti mčl O by w plamen se roznjtila
x dusse ma, až by horaucj k Tobč laskaU zetlelo
tělo mě! Q by mysl mú Tebe dle důstognosti
Twč ctjti, frdce dle wýborných wlastnostj mč:
lowati, dUsse mčx dle powčnnostč Tobě slaUžiti
mohla, b Marča! To bUdčžzamřstknúnjm žiwota
mčho! To mč, prosjm, na SynU swém mčlo:
stčwč wyžadey a whmoz. O milostčwa, o prj:

wčtčwa, o pčesladkň Panno

Maria!

Yxnen.

Dneš sc také swětj fwátek: W Nsrčccsw Epiphania bi:
skUpa Donata NUfa, a třtnácti gčnýchmucednjků b W Cilix
cn sw Kalliopia mučcdnjka kterýž na krjž přibčt bpl n
W Nikomcdii fw Cyriaka a dcsjti giných mnčcdnjků u W
Nlcsandrič sw knčzc a mučednjka Polensia bW Nimč fw

Hegezippan Wc Weronč sw Saturina bisknpaw W Sh
m sw Nfraata paustcwnjka který; wjru katolickau mnohými
zázraky protč Yrtanům, kacerm hágtl a m g fw.

8.

Žiwot bl. Nlberta.
N. l!letj

Nlbert narodťl se rokU 1150 w Kastro di

Ǧnalterť

w biskupstwj Parmenském Rodččowé

geho pochazegjce z rodu Urozeného dalisnna gak
se slUsselo wsselčkému Uměnj awčdčxm

Uččtč, kte:

rýž i osirowtipnostj swaU a rozumem w krát:
kčm čafe wssecky spolUžúky swé daleko pťedčil.
Dle zwlč:sstnj swé nčxklonnosti k bohoslowj ode:
bral se do klňsstera Mortarťenského, kdež wraU:

Bl. Albcrt.
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Upřjmnostj

a tichostj
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srdečnau

lčxst“u wssech spolUbratřj

w takowé mjře sobč zjskal, že gčž roku 1180,
nedlauho po složeném slawném slčbu za pťe:

wora wywolen byl. Když pak auřad tento po
několčk let š ncunawenau bedliwostj a š welť:
leým prospčchem zastúwal, powolalč ho na sto:
lťcč bťskupskau do Brrcellť, an mu trprw asi
ZZ ler bylo. Nlbert gfa pokorného ducha a
we swých žúdostech skromný, zpččowal se wsse:
možnč pťťgmaurť důstognost tuto a teprwa roz:
kazu LUcia Papeže se podrobil. Ze se osadnjcť
Bercellensstj w bčskUpowťnesklamali, o tom gsau
důkazem wesskeřj skutkowé geho Qn wykonč::
wal wždy sčrm osobnč wssrcky služby Božj a
to š wraUcnostj, gjž nčkdo neododal; on súm

také kúzúwal slowo Božj, a slowa gebo nad:
chnUtú boraucj leiskau k Bohu prončkala srdce
i neyzatwršelegssjch hřjssnjků. Bohabognost ro:
stla

wůčťhledě. Y když někdy nčkoho pro uhřj:

ssný žčwot kňratť a kpolepssenj napomjnatč měl,
tak důtklťwč xto činjwal, že zťjdka kdy cjle swého
se mčnul. StegnaU laskau naklončn byl k chu:
dým ť bohatúm, k sprostým i wznesseným, abw
wssechněm

wssecko býti a

wssech le spafenj

přč:

wéstť mobl. ChUdj mčli w nčm zwlňsstě sstč:
drého a dobrotčwého otce, ktčrýž z lúsky k nťm
na febe byl přjfný, w gjdle a pťtj střjdmý,

w oděwU sprostý. Qd zlata a od hedwúbj ne:
přčsslo Uikdý nčc na tčlo gcho. uCo
tak fe
uhospodařťlo bylo djlrm gměnj chudých, a dj:

1 10

Dnlncnr

lem obracowal se na založenj nowých a na ozdo:
benj sřarssjch kosťelU, a na oslawenj slUžeb Bm
žjch wuKidož oplýwa zbožjm a statky, gest tolťko

od Boha Ustanoweným sprawcem nad gměnjm
swým, a nčxsledowně co čťnj dobrébo,

to mu

negde z wlastnjho, nýbrž gen způgčeného.Pro:
tožč KristUš Pčm poukčlzaw na wdowU po:
slednj

haljř do pokladnťce chrcimowé ochotnč

kladach, rekl: dW prawdě pro:wjm wam, že wro:
wa talo chudú che Uwrhla, nežli wssickni ginj
Nebo wssickni tčto ztoho, což gčm zbýwalo, dali
dary Bohu, tato pak ztoho, čehož se gj ne:
dostawa, wsseckU žiwnost swaU, kteraUž mčla,

Uwrhlae (.LUk21,0„, 4)
Qstatně wychwaluge fe na Albertowč, že byl
welmi maudrý, w gednňnj opasrnU a w cjrke:
wnjm č w zemském prciwu nad mer zbčhlý;
že byl pewný a obezťetný hagčtel prčcw a swo:
bod cjrkrwnjch, wssj nesprawedlnosti a nepra:
wosti anlamnj nepřjtel, a Uliskaného a polla:
čeného neywčtssj zňstUpce. Geho poctiwost a
fprawedlťwost geho we wčcech, gak dUchownjch
tak č swětských obratnost a zbčhlost byly na

slowo brany; sam papež Klťment lu

a cjsař

Bedťich ryssobradý swé newole gemU k rozsau
zenj dali, geho naler we wssem bez wýmčnkn
podrobčti se slibugjce. Dwadcet let fprawowal
Nlbert

bťskupstwj swé kU spokogenostť wssech osa:

dnjků, když ho prozřetedlnost Božj
wolati rčxčila.

gťňam po:

Bl. Blbcrt.
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Toho prúwě času Umřel Monaka patrč:
archa JerUsalémský, a že powčst o swatosti a
doleonalosti Nlbertowě až do Syrie pronikala,
Ufneslč se dUchownj

a swěrsstj

púnč geg

mjsto nebožtjka dosadčtč. Jnnocenc

lll.

na

Uwa:

žUge, že pro osadu tUto nelze nalězrč muže nad
Ylberta obratněgssxho, dokonalrgssjho a horlčwěg:

ssjho potwrdil

wolenj to (1204.)

Ylbert ale,

genž se dřjwe byl zdrč:bal dofednamč na sřolicč
biskupskau we Bercellč, č m,mj w tU důstognost
pod rošličnýmť wýmlnwamč Uwčxzatč se nechtěl.

TU mU ale swatý otec psal: d:ere Kristuš P.in,
genž w oněch kragjch pro wykamoem nasse tolťk
preice a strastj byl podstaUpčl, toho žagisté za:
sluhuge, aby také služebnjk geho na se křjž wlo:
žčl, a nezpěčowal se žwděčnostč pro něho rrpčti,
což on prwé pro slUžcbnjka swého byl fnčlssel a
trpěl. Kdožby, pjsse pak dúle, medle neopUstťl
wsse zemské zbožj pro nčho, o Učmž wjme, že:

pro núš 8 nebe na zem šstaUpčl? kdožby nepo:
ložčl dUsse swé ža

núš na
lčrč qemn

Učho, kterýž dussč swaU za

křjži wypustil?
za wssecka

Chcrmrli, tedy odpla:
dobrodčnj,

klrrčx Uččntl

nčlm, nesmj nčxm brúnirč ani saUženj, ani auž:
kost, anč fmrl, anť meč okUsitč kalčcha Utrpenj,
když toho potřrba a Užčtek žčxdú. Uzawřelč:lč
gfme chodčtť, gakž on chodčl, nesmj núš nčc,
anč potUpa, anť osidla, anč newťčltelskadžUřč:
wost, držowatř núsledowatť sslépěge Gehox,x.xšx.ij

trděti a š ij
též do krúlowstwj“Ušbeskétw
ngti. ije,
že srdce geho tiché bylo, když
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Jdnbcnu

mU gišliwj gazykowé fpjlali, že synem gest te:
fařowým, žc gest pčgúkem a hťjssnjků přjtelrm,

wjme, že kdož 8 ij
powstal;

wjme,

chléb gjdal, proti němn

žc trpčliw byl, gsa Upliwčm

polsčkowčm, trnjm korUnowč:n a koneťně Ukři:
žowčm. A ty byš Stwořčteli swémU fe Upjral; ty
byš zdráhal sc přewzjti bťemeno cjrkwc Jerusa
lemské,kteraUž on krwj fwan wykaupil? Pakli tebe
za nastUpce wywoliti si račil, zdalčž neuwažrš fe
w dčdictwj geho a newzbudjš semeno mrtwénslx
bratru, kterýž snad skrze tebe chce w zemč PUto:
wémj swého simě Ewangelium rožmnožowatť..
OdstUp to, abyš pro Nčho pracem se wyhýbal
GeUž dj, že pro tebe snússegeUsiál, (Js. 1: 14.)
a Genž od chůze Umdlen, posadčl fe okolo ho:
dťny ssestč U studnice (Jan 4 6.) QdstUp to,
abyš pro nčho bolestem se wyhýbal o Rěmž
wjš, že pro tcbc bolestč fnassel a fčlm ústy pro
roka wolú: Q wy wssicknť, ktrřjž gdete cestaU,
požorUgte a wište, gestlč bolrst gako bolest méa;
a že o sobě wEwangelčUm dj: SmUtnňť gest
dusse mčl, až k smrtč. (Mar. 14, 34.) Qdstmo
to, abyš pro Nčho sťrachU se wýhybal, GeUž
o fobě dj: Bázeň a tťefrnj pťissllo na mne
(Zalm 45, 6.) a o nčmžw EwangelťUm čteme:

že počal lekatť fe a teskliw býti. (Mar. 14,33.)
QdstUp to, abyš pro Nčho chdobě se wyhý:
bal, GrUž pro tebe tak chUdým Učiněn gest že
U proroka dj: ga pak gsem chUdý a bolest tr

pjcj; (Zalm 68,j Jl),) a w Ewangelium: Lčssky
danpata magj a ptácč nrbesstj hnjzda: alr Syn

Bl. Lllbert.
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člowěka nemčx kdeby hlawy sklonťl. (Luk. 9, 58.)
QdstUp to, abyš pro Něho aUzkostem se wyhý:

bal, we gménu Gehož prorok dj: Sewřjn gest
w

mnč duch můg, we mnč zleormautilo se frdce

m ;(Zalm
Gú

súm

142, 4.) a Genž súm o fobčprawj:
křtem múm

křtěn býti,

kterak gfem

saužcn, dokawade se newykonú. (Luf. 12, 50.)
Qdstup to, abyš pro Nčho nauzi se wyhýbal,
kterýž pro tebr hlad a žjzeň snússel, gakož
o tom prorok wyprawuge, řka: Dalč mč za po:
krm mů
žlUč a w žjznč mé napč:geli mne

octem. ( alm 68, 22.) Z sw. Ewangelssta pjsse
že grmu na kťjži wolagjcjmu: :ijznjm!e
po:
š myrrhaU a š žlučj fmjssený od katanů ocet
dňn bybe
Tento list pťemohl odpor pokorného a
skromného Lllberta. Teď sc che nezpjral, ančž
sc lekal gaké prúce, aneb gakého protčwenstwj
pro Wyleupitele swého, nýbrž frdečnč raužil i smrt
pro Něho podstauoiti. Než se na mjsto powo:
lčmj odebral,.opatťil gesstč biskUpstwj Bercellenské

a pak přeš ij,

kdež od sw. otce pallium, pra:

womocnost papežského legata a nmohé swobody
pro cjrkew Jerusalémskacl obdržel, a přeš Janow

do Syrie odplaul.
Mezi ljm zmocnili se Saracené opět swa:
tého mčsta JerUsaléma. Ylbert nemoha tedy
tam fe usaditi, odebral se do Ptolomaidy a od:
sud fprawowal swé bčskupstwj š tafowuu mau:
drostj a obezťernostj, že si U osadnjků núklonnost

1 14

jdubenz

a lúsku u pohanů ale a Saracrnů dobré gméno
a wažnost zjskal
Neyprwněgssj starostj geho bylo zaopatťiti
sobě aUplnau znamosto stawu kresťanské cjrkwe
ro lěch kraginúch, gakby alr Utiskanému křrsťan:
stwU neylépe pomorť se mohlo,u brúwal wždy
radu 8 Bohem na modlčlbčxchswých; a ne na:
darmo. Bůd oswčcowal grg mčlostj swan a
požehnal pracem grho, tak že pťčččněnjm geho
drahné množstwj odpadlců do lůna cjrkwe se
nawrňrťlo, wrlkawj se upewnčli, hťjchowé a zlo:
ťčnowé mizelč, bohabognost se rozssiřowala a
rostla. K tak neihlé žměnč přisnjwaly mimo
milost Božj na neywýš horliwé řeči a kč:zanj
geho. W nich napomjnal důrazně wěťjcjch, aby
hťjchů se wystťjhali, au když buď ze zlého au:
moslu aneb ze slabosti bylť do hřjchů padli,
rwchle se fčxli, doklúdage,

že nebezpečno

gest po:

kúnj od grdnoho swčxtkuk drubémn aneb do:
konce až k hodině smrtč odklčxdati. Tato opčlnň
napomjnčxnj swatého patrťarchy ljm byla auččn:
liwěgssj, tjm pošebnančgssj, an wlastnj geho žic
wot brz auhony byl a pln mčlowčmj Božjbo.
Qn č nynj zachowúwal tuhaU ťéezeň, na kle:
rquž gčž we Brrcrlli Uwykl a w službě Božj si
libowal; č nynj býwal sstjrrm utčskaných, hřj:
ssnjků pak a zlosonů stčxlým karatelem, a inonj
ochotnč sr každému k službč propůgčowal, kdož
pomocč grho byl potťeben.
Gak wýborně znúmy mu bhly cesty k bo:
habognostč a ku wččnému spasrnj wedaucj! doa

Bl. Albert.
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kazugj zčxkony,Karmrlčsč:nům na snažnaU pro:
st Brokarda přewora gegčchpředepsané, kteréž
oni až po dneš zachowúwagj. Qn také rúd
pUtowčxwal na horu Karmel, a kdpkolč tomU
aUťednj prčxcedowolowalp, slaužjwal tam Púnn
BohU w saUkromné
w postech.

tčchostč,žw modlčtbúch

a

Nlbert nepožjwal po celý žčwot swůg ani
dost krčxtkého pokoge, neb mčl téměť bez pťr:
sřúnj zúpasitč š rozlččnými nepřútelč, kleřjž na
nčho zanewťelč; bUď že pro břjchy od něho bylť kú:
rúnt, bUď že lesk a slčwa qména geho mU zá:
wtdťlť. Geden ž nťch, byw gednaU pro Ue:
řč:dný a prostooússný žčwot důtlelťwě kúrčm, za:
přčsúhl se w hněwU swém, že ufe hroznč pomstj

a i strassliwč aUmnsl swůg wykonal. Když lo:
tiž biskUp na den powýssenj swatédo křjže
w rausse,bčskUpském slawný průwod do kostela
wedl, prodal sr onrn padaUch k nčmU a w zů:
řčwostť swé dýkaU grg proklal a zawraždťl.

(12,14.)

Nozgjmúnj.
J nmozj gsaU mezi nčxmť, a snad, che
než bychom si pomyslčlč, kteťjž laké gako onen
padauch, co bl. Nlberta žawraždčl, snéstč nemo:
haU, ékťxyžge na poklčsky gegčch požorny

ččnjme,

aneb aby se naprawčli, napomjnč:mr. TU ť bned
se dUrděgj a hnčwagj, ano i pomstU obmýsslegj,
tak že o nčch se ťjci může: že neyňwčdj trestagj:

l l6

Dubc!l.

cjho, a toho, genž mluwj dokonale w nenúwistč
magj, n(leoš Z, 10) a že gen chtěgj; aby fe
k nčm mlUwčly wťcč ljbé (Jfač Zl), 10) Nch
tť bjdnj newěrj, že ten gedčne mým přjtrlem,
kdož mnc na wady mě činj pozorna a nčkolč
ten, kterýž mč pochlebuge a, w hřjssjch nme Ulwr:
nge. Když tě někdo na sskwrnU w twúřč Uččnj
pozorna, aneb na něgakau wadU w odčwu, ay
gaké lltU wzdúwúš djky: proč medle těžce neseš,
když na wčci mnobrm důležitčgssj připlomjnčm
býwč:š? Kdo naklč:dú 8 tebaU Uořjmněgč, ten:lč,
co tč newědomč běžjcjho w propast wýstrahU dú:
wú, za tebau woléx, abyď se nawrčxtil, ano čnč::
silně od krage odtahuge: čilť ten, co wida tč
w prohlUbrň padagjcjho gesslč popUnge, abyš
gen běžel, že gistú cesta a konec pčlený ? Co my:
sljš, že brz hřjchU gsi, že UepotřebUgeš napomj:
Uan a warowan býtč že sam sobč dostč maU

dry gsi? mysljš,žewidjš wsse, což zlého na sobě
neseš, že každau Uedokonalost swaU znaš a že
nenj do tebe, coby karč:nj zasluhawalo? J wěz,
že gako nemůžeš

twařč swě wčdětč, tak že také
tč nemožno messkerý mraw a nedokonalost swau
znati K tomU zapotřebj gest giného oka, genž:
by na tebe fe djwalo, skUtky twé wťdčlo; a
djšlč, že bez hřjchU gsi, uuo lbúťem gsi, dj Kristuš,

a hrdým zpoždilcem. A protož nepoklúdey to
za zlé knčžjm wrchnostem, rodťťům, hospodée:

řům a t.d., když tč na poklésky twé oozornačč:
nj aneb tč pro ně kčxragj; alebrž raděgi ode:
wřč gťm srdce

fwé a

hluboko

pogmč slowa

Bl. Llltxertz
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grgich a hleď, abyš žčwot swůg tak naprawll,
aby bUdaUcnř do tebe nicijce
kU kéercinj nena:

lezali. J dj proto pjsmo:
:Kdož milUge kúzeň (wýstrahy), miluge Umě:
nj: kdož nenčxwťdjdomlanúnj, UemaUdrý gest:e

tPřjsl. 12, 1.
xChUdoba a hanba potkú toho, ktrrýž
oansstj ťúzeň (nrdú se wystřjhati): alr kdož
powolUge tomu, kterýž ho tresce,oslawen bude.e
(Tméž 18, 18.)
dDodré gest kúranému Ukúzati na sobč po:
kúnj; nebo tak Utečrš dobřowolného hřjchu.e
(Sirach e.do,4.)
x.MUž hřjssuý wyhýbú se trestúnj (domlaU:
wúnj), a po wuli swé nalezne srownanj (po
swé hlawě Zakony woklada) e (Tméž 32, 21)
dCož tedy Učiněn gsem wassim nepřjtelem

prade wam prawě? (Gallat 4 16)
deož

domlana

nagde U něho, che

člowčkU,potom milosř
nežli ten,

kterýž gazykem

lahodným oklamawú(( (Přjsl 28 23)
:Lépe
nežli blčxznů

grst od maudrého búlč trestúnU,
pochlebenstwjm zklamčmu býti.e

(Sirach 7, 6.)

Modlčtba.
Wssemohach wěčný Bože, genžto naš ústo
služebnjleů swých na poklésky a na

hrjchy nasse
pozorny ččnjš a sam Uaš také nemocmi, neaU:
rodaU, drahotaU a gčnými nehodamč stjhaš, abn

q
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chom se we wer tčlesnosti a swětňctwj zpama:
towalť: račiž, prosjme, milostiwč frdce nasse
obmťkčitč aby kázeň Twú ktcraUž naš napo:
mjnaš a wodjš na zmar nebola, nýbrž abychom
poznawsse swau nehodnost na pokňnj se dali,
žiwot swůg naprawili a hodny se Uččnilť zaslj:
šlenjch
men Kristowých

Genž gsi žťw a kralUgeš :c

Tentýž den:

Žiwot sw. Gnaltera aneb Waltera.
opata.

Nj Un.

W kragčně Wimeské we FrancaUzskU ležj

weš Yudainočlle aneb Ainočlle nazwanae xu

rodčnné to mjsto sw Ǧualtera,
Ǧualter

čili Waltera

gsa od rodťčů časnč k búznč Božj a

k Učenj přidržowan,

a mage hlawu wtipnau,

pťewýssil w kratkém čase wssecky swé spolužúky.
Když přissel do let mladeneckých, opustil domow
a přjbuzenstwo swé a putowal k rozlččným mč:
strům a Učeným mužům, kdežto, což U nich zpo:

zorowal pěkného a dobrého, sobč přiwlastňowal,
zdokonalUge dle Učenosti gegich maudrost swau.

ij

nabhl znamenitého umčnj a gsa pro nř

daleko ssiroko znúm, zarazil na rozličných mj
stech sskoly, w nichž 8 welkau pochwalau a š
wětssim gesstě prospčchem malé ť welké žáky wy:

Uťowal.r

Swe Walter.
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x
Co tak sobě Uměnjm slawnébo gména doo
býwal dotkla se ho nahle mčlost Božj. Neb
obratiw gedenkratr oko dussewnj do srdcr swé:
ho, počal se obawatť, žr chwala lťdska zrak geho
zaslepUge, dussč marnaU wysokomoslnostj kazj,a
že ze wssrho tobo, což posUd byl konal, před
twůřj Božj welkého zťskU nrmň aniž mjtč bU:
de. u dGrdnoboť gest zagťsté zapotřebj: hledati
totčž neyprw krúlowstwj Božjho a sprawrdlnosti
geho;což grst takč platno člowěku, aby wssecken
swět zjskal, a dUsse swé by sskodu trpčl?e

(Mat. 16, 26,)

Tčmi a podobnými mysslěnkamise objrage
Uzawťrl konečnč odřjci se swčta, a někam do
klčxsstrra wstaupitč, gakožto do gčstého pťjstawU

bUdach naděge
Počal tedh zkaUsseti febe,
zdaliby tuhé klassternj žiwobytj snesl: mrtwčl
tčlo tUhýmč posty, odjwal sr w hrubý ssat,
přebdčl mnohau noc na modlťtbach a gťnak ge
sstč se na žiwot klússternj připrawowal.
Gsa
tak nynj gaksi osužen k snússrnj keiznč řeholnj,
wstaUpťl do klasstera Nršbacenského kdež odre:
knuw se wssebo zbožj a starků, wyswlélel oděw
swčtský a š njm č starého člowčka še skUtťy
grbo, a počal býti člowěkem nowým, člowčkem,
genž stwoťen gest w fprawedlnostč a w swatosti

prawdy
T

W

tom čase

Usnesli se někteťj mnťssť, že

bljž Pontťfaru nowý klassteržaložj, a tam wrau:
cněgi a Uořjmněgi PanU BohU slanžiti bUdaU
než byli posud ččnili.

Y tť Uslyssawsse o swa:
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tém a neauhonném pbcowúnj Ǧualrer,
lťli si gcǧ za opata,

wnwo:

čemuž se onl raké konečnť,

ač bezdčky, podwolčl. Čjm wčessj byla dňstog:.
nost, tjm che hledčl ǦUalter k wyšssj dokona:
losti se powznéxsti. J wykonáwal co neyauplnťgč
powinnostť swého powolúnj a aby snad dginým
kňže sňm nebyl zawržený, přemčlhal tělo swč a

podrobowal w službu. Qn nebyl žúdným stran:
Uým, aniž nepochlebowal hťjssnjkňm. Dobřj
welebťli geg pro wljdnost a přjwčtčwost, zlj aled
strachowali se geho pťjsnosti. Qn nebhl anč

w smjchu rozpustilý ani w zúrmutkU mrzutý;
on se ereselil přjliš w sstčstj ani w nesstěsťj
pťjliš fe nermautčl. Také oděw geho bylsprostý
sice ale wždy poř“ňdný a ččstý, slowem

zacho:

wáwal we wssem prawau mjru.
Řeč geho býwala wždy gasnč:, rozmluwa
přjgemnň, a když kúzal, zdúlo fežže milost Božj
z úst geho se rozplýwčl: Učenj a fprostj slyssjce
geg, nemohlč UčlramnémU podiwenj a hlubokému
pohnutj se Ubránčti, načež pak skraussenqst frdce
Učxsledowala a pokěmj. Co do tčla byleUalter
postawh welké, twélťi Usslechtčlé, wzezřenj témčř
aungelského a tak dobťe Umčlš každým zachúzetč,
že
bohatj
Urokzenj
geg conad
důstognčgssjho
wali,
chudja ale,
U kterýmž
mjru sstědrýrtj:a

dobrotčwý býPal, geg za febe rowUého držjwali.
Yčkolť GUalter byl mužem wýborným a
welmi blaženě na wsseckh stkany auččnkowal,
nicméně š sebaU a š pracj fwau předce spoko:
gen nebyl. Stčlle Ua mysli mčl, že weliké přj:

Swe Walter.
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liš bťemrno na se Uwalčl, že sprawowňnj adUssj
grst mněnj těžssj nad wssecka ginú uměnj, že
bU.de mjti

gedUaU z owčťček fwých aUčty klústi

a z každého gegich poklésku odpowjdatč.
Yuz:
kostj a strachem stjsněn opUstčl tagnč klčxsster a
wstanpčl do řčxdu KlnnčaceUského, trnkrúte pro
wýbornan kúzeň a Učenost audů fwých daleko
ssiroko slawného.
Wssak Uebylo mu dlanhého

pobytj zde pťúno. Pokora a núbožnost geho,
gakož i ostatnj ctnosti roznesly se brzy po crlém.
okolj. Bralřj klčxssteraPontčfarsiého Uslyssawsse,
kde opat gegtch přebýwčx,žúdalt arctdtskupa No:
tomagenského (NoUen), aby ho knawrúcenj přč:
nUtťl. GUalter wyšssjho rozkazn poslnssen Ua:
wrútil se sice, ale po krčxtkém čase w gedné
kryptě bljž klěcsstera fe Ubytowal, a tam w tnhé
kěxzni žťwot trčxwčl. Nn ale i zde od lčdj po:
koge xnrmčl, o radU a pomoc w zč:ležitostech
dnsse ť tčla kněmU přichčxzegjcjch, opUstil č toto
mjsto a bljž FUrona na ostrůwku, kdež kosteljček

kU cti fw. Košmy aDamičma nachč:zel, fe Ufa:
dil. N wssak gakož Uemůže fwětlo na schnU
skryto býtč, ani město Ua wrchU, tak takě Ura
mohl se Ǧnalter Ukrytč.Qbywatrlé města, mezi
nimť i dUchownj osoby, zpozorowawsse fwaté obco:
wčmjpřjchozjho anstewnjka, geho pokorn, maU:
drost a stčrlé objrčmj se š Bohem, hrnulť se k Uč:
mU zústUpně hlrdagjce U nčho útěchy, posily a
mandrostč, začež mU hogné přinússjwali dary;
což ť hned mezč chudé rozdal.
GednaU stalo
sr, kdyxž wsse giž roždčmo bylo, že gesstě by byl
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gednomU

chudémU almužnU

Udčlčl, ale

nemage, čjmby mU pomohl, dal mU knihy
swé, aby gda ge zastawťl, a penjze k swé po:
třebť obrútil. Gindy dal i swrchnj oděw chU:
démU, radUge se z toho,

že w chUdém člowčkU

Krista pťťodil.
Mezi tjm dowěděwsse se bratřj Pontč:
sarsstj opčt, kde opat ǦUxalter se nachúzj, po:
slali k němU posly, prosjce, aby přčgda sprúwU
klčlsstera pťewzal. Snažnýmč prosbami přemo:
žen i tenkrč:te.se nawrútil; po krútkǧm ale čase

pUtowal do ija,

prose sw. olceRehořesill.

aby geg aUťadU opatského sprostčti rúčťl. Než
sw. otec wida, žeby Gualtrr byl mUžem Uče:

Uým, sprawedliwým a maudrým a že milost
Božj na nčm spočjwú, oslyssel žúdost grho, ano
přikúzal pod trestem cjrkewnjm, aby bež dowo:
lenj chez klčxssteraneodchúzrl, w gehož sprúwU
řjzenjm Božjm se byl Uwč:zal. Posilnčn tedy po:
žehnčmjm aposstolským, nawrálčl se do klňsslera a
slowy a skutky dUchownj bratry k dokonalosti křeš

sianské wszzowal. QU byl wljťným a přjwěti:
wým kU ctnostnému, kU kagjcij dobrotťwýma
milosrdným, osťrým ale a přjsným ktěm, kteřjž

hřjchy a nesprawedlnost swau wymlanalč.

J

nenssetřil z lčxsky kU sprawedonsti nikoho, ano
i knjžatům i wsselikým giným osobám důstog:
ným Upřjmnč to wytýkčcwal, když se nčgaké Ue:
sslechetnosti byli dopUstili, Uedbage zdali přjzeň
anebo zússť mU to ponese. Slowa Pčmč U

proroka Czechiele: (13, Z.)

dNewstaUpilč gste

Sw. Walter.
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aUčž gsťe Ueposřawilč Ua odpor zdč pro

dňm Jfraelský, abysteu stúli w bogč w den Ho:
spodina,e tolčk aUččnkowala, že grdiné slňwu
gména Božjho Ua mysli a Ua oťjch mčl,xgč
wssj silau rozmnožowatč Usilowal a proto se
domnjwal,

žeruwssclčkémU hťjchU wssemožnť brú:

Uitč mUsj. xNe Uúm, Hofpodčne!

ne Učmt, ale

gménu swčmU dcy slČwU,e (Zalm 113, 9.) bylo
mU hcslem wesskerého smcysslcnj t gednč:nj. QU
proto Uic nedbak ani na chwéclU ani Ua potUpU
lčdskaU, an
aby chwal wssech Usscl, cokolč
dobrého do febe mčl, bedlčwč přcd lčdmč Ukrý:

wal. chinč

komůrka byla swťdkrm bdčnj, mo:

dlčtrb, postů, bičowčxnj a osťatnj kagjcnostč
geho; a ledyž almUžUU dňwal, stúwalo se to
také co možnéc tagnč, aUeb Ua takowý způsob
aspoň, aby fe Ueždč:lo, žeby od Učho pocheižcla.
Tak k. p. chtč gcdcnkrútr znamenčtau sUUtU pc:
Uťz chUdým dútč, powolal dwa udobřr znňmé
knčžc, řka: xZe obdržel od gcdnoho dobrého
přjtelc fmňU prUěž pro chUdé, gclčkož ale erj,
gak a koho by mťl podčlčtč, že prosj, aby ty
penjže wžawssc, podlé uljbosťča dobrčho wědomj
chUdým ge rozdalč.
Podobnč Ukrýwal posty
swé a ostatnj skutky kagjcj tak, že bratřj anč
Urpozorowalč, že tUžssj Urž oUč žťwot wrdc. Gc:
dcn tolťfo bratr, ktcrýž mU podtagj mjsto aU:
prawných pofrmú nrysprostčgssj strawU a mjsto
wjna čťstaU wodu přinassjwal, o tom wssem wč:
dčl. Takto žachowčawal zagčsté na wlaš přika:

zanj Púna, řkachho: dPilUč fe warUgte,abyste
tfie
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sprawedlnostč swé neččnčlč pťed lčdmč, (š tjm
úmyslem) abyste bylť wčděnč od nčch. (Mat.
6, 1.) Když dňwč:š almUžnU, Uččň, ať newj le:
wčce twú, co ččnj prawčce twč:, aby almužna
twč: byla w skrytě, (tutéž 6, 4.) a když se bU:
deš modliti, wegdč do pokogjka swého a zawra
dwéťe modlčž se k thč swému w skrytě.e (TU:

též 6, 6.)

W tuhé kňznirw

slUžbč Božj a

w fprňwč klč:sstera sestúrl GUalter, sjla geho
tčlesnú wůčihledě mčzela, duch wssak geho byl
gesstč bystrý a ččlý, tak že šr sw. Pawlem řjci

mohl: thž gsem nemocen (mdlým na těle), teh:
dč:ž silen gsem. (jl. Kor. 12, 10.) W poslednj
wssak půst čtyřčdcelčdennj byly posty a bděnj a
ostatnj kčxzeňnad mer tuhú, wssecku předesslau
daleko přewhssugjc.m :,Na kwětnaU neděli,e: tak
pjsse geden ze žúků geho, :tak laskawě š númč
rozmlauwal,
gako by se od nčxď lauččtť chtěl.
W ten také drn pogedl š númč na nassjx žčxdost
puposlednčl?rčxte. Z gčtra drUbého dne zpjwal
Mssč swatau, a tU počala gjm welčkč:zťmnčcelom:
cowati, fjla tčlefnň mťzela. . . . . Pťed odcho:

dem fwým powolaw núš, gež byl otcowskau
lčxskau mčlowal a w búznč Božj wychowal, žň:
dal o poslednj pomazčmj. J sslo fe k nčmu
š průwodem a byl zaopatřen; nato poljbťl núš
každého a když 8 neyhlubssj wraucnostj kukťčžo:
wanému KrčstU se pomodlťl, Uččnčn gest anťa:
sten fwč:tosti wykaUpenj nasseho.e

:Mezj tjm zarmautilč gsme se nad nastá:
wagjcj a gistaU smrtj muže Božjho, bogjce se,

Sw. Walter.
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abh gcho aUmrtjm klňsster nňš a kčxzeň ťeholnj
w zkčsz dUepřissly. TU nčlš gesstč gednaU wssecky

uk sobč fwolal, takto k nčxmwece: deermUťte fe,
synčxčkowé mogč, a netrUchlete přjlčš nad fmrtj
maU. Dúwěřllgte se w Boha, wssecku starost
swaU na nčho Uwrhugjee, neboť on starost o
wciš mjti bUde. Kéž fe lč:ska Božj we weiš
Upewnj, abyste bylč sroornč a wespolek fe co
bratťj milowalč. BUdetelť se weskdlek w PčmU
BohU milowatť, wčztež, že we wč:š we wssrch
P,čm přebýwatč bUde. Blj;ek gest, gak žalmčsta
dj, Hospodťn wssrchnťm, kreřjž geg wzýwagj
w prawdč, a wůlč tčch, kteťjž fe ho bogj, Učťnj a

prost

grgich wyslyssi. (Zalm 144, 18. 19.)

NeUtrhUgte fobč wespolek, neboť Utrhači a po:
mlauwači gfaU U Boha w nenécwistč. NrodstU:
pngte od fwatého předsewzetj, neččňse mezi sebaU
roztržky anč fe neřťďte rozkazeňt lehfowňžných
lťdj . . . Sctrwč:teli gako až posUd w pokoťe,
w fwornostť a w lč:sce, opatťj Hospodin dům
wč:š mčrným hospodécřem, kterýž wúš mjr:
něgi než gci opatrowatť bUde.e Tčmi a po:
dobnými řečmč hlrdčl stařeček potčssiti miš. Pak
wezma sstolU a berlU opatskaU nč:š rozhťesstl,
požehnčxl a do ochrany Božj porUččl. Na zeB
lený čtwrtek prawčl k bratřjm, kteťjž byli okolo
Učho:

xdEťž nrbUdU déle mezi wčxmť dljtť; Ue:

boť zjtra dle wůle Božj odeberU se z tohoto
fwčta.e
Ra welký pňtek přťgjmal swč:tost ol:
tčxřnj a k wečerU dUssi swaU swataU wypUstťl.e
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Nozgjmúnj
Swatý Walter karawal bez rozdle každé:
ho, genž nesprawedonst a hrjchy pachal. LaskU
k Bohu a siarost o spasenj dussj mxtily ho kto
nm, neboť wčdčl, že za Učna saUdu Božjm odpo:
wjdati bnde. uu Ten přjklad mělbyl gednoho kaž:
dého k podobnému gednan powzbnditi gemUž
časem ť wččUa blaženost

Gedenkaždý mělby bratra

blčžnjho swěťena gesř

blandjcjho napomj:

Uati, abh se odwratčl od bezbožnosti swé a od
cesty swé bezbožné a žiw byl. SUad tě Up.o:
slechne a zachrúnj dnssi fwaU a Hospodin Ue:
bnde krwe geho wyhledčrwasť z ruky twé, pro:

tože mluwčl gsi mU, aby fe odwrútil od cesty

swé bezbožné. lcf Ezcch Z 18 19) Ach gak
mnohý teď w hrjssjch zatwrzelý člowěk bylby se
stal mnžem ssťechemým a dokonalým, kdhby
hUed pri prwňjm poklésku Uapomennt a po:
kčxrčxn býwal.

Tenkrčxte bylo

srdce geho mčkké

wsseho dobrého schopné, teď ale sesřaralo se
w hrjssjch a pro ctnosř mjsťečka chc w Učm
nenj Lěky neprospjwagj, když rak gčž po ce:
lém tčle se rozežral a rana, ktera poťatečnč mo

hla zahogena býti, gest teď prjčinau smrti. Tak
také zahynaU mnohé dUsse, krwj Krčstonian wy:
ťanpené, kteréž spascny mohly býtč, kdyby rodi:
čowé a hospodčxřowé nebylč pťi prwnjm klesmxtj
a„hřjchn skrz prsty hledčli: teUkrúte mohli gi:
skrU Udnsitč, a Uechtěli; požčlr darmo hasiti bu:
daU; b by to nebyl požúr ohnč wččného! A co
B
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antúwč: tolťk gazhk gegťch, že mlčjwagj, byťby
i ta nepwětssj poborssenj wčdčlč? Grst to bčlzeň,
abw přjtele neUrazili, aby se o přjzeň nčkteré
wzčxcné a mocné ofoby nepřťprawilč, aby o zisk
gakysi nepřťsslč, aby

neUpadlč w nenňwťst zlých

lťdj a t. p. Tťto nemilosrdnj lčdé wčdj bratra
bčžeti w zčchUbUa erarUgj
ho; wťdj, že púdj
U wččnan zkčsz a nešadržngj ho. Bogj se
z ohledů lťdských w twčxť mU odpjratč, ale po:
kaUtnč, když toho neslyssj, draU gméno geho a
ústa swč: hřjchy gebo si wyplakngj.
Gakú to
bezbožnost,

gakéc ossemetnxosi! bě:ti se člowčka,

ktrrýž bez wůle Božj Ubljžčtť nrmůže, proto že
dobře š njm naklěxřčnne, a Boha se nebčxtť,ktr:
rýž tčlo i dUssi zatratčtč může! gakú to zpozdč:
lost a gessitnost se strachowatč, abwchom nepřisslč
o zčsk marný, ale o wččné blahoslawenstwj aUz:

kost nemjti! u Wy tedy přrdstawenj, hofpodú:
ťowé a rodičowé wčztr, že an nad dUssrmi wčun
swčťrnýmč gste Ustanowenč sprétwcť, že Bčch
dUsse ty od wúš žčldatč bUde, a že přjsné auěty
bUdete dúwatč ze wsseho toho zlého, kterémuž
gsťe mohli zabrěmisč a nezabrančlč gste. Wězte, že
na faUdU wččném nčc wčxmneprospčge wýmlUwa,
že gste se bčxlč nenécwčsti zlých lčoj ancb promislr:

dowúnj hřjssnjků; tenkrčxte bUdaU na wč:š ža:
lowati wssicknč lčdé: gedni, že Utwrzenč byli
w hťjssjch, an kairčmč Uebhlč, a drUzj, že pčjkla:

dem nekčxraného .hťjssnjka se horssilč. u Co ale
stane. se 8 těmč, kteřjž zlémU negen nepťekúžj, no:
brž pťjležitost k nčm dúwagj a ponankagjiě

128

Gim

Duben.

rodili.

zagisté lépe bh bylo, aby se byli nena:

xNedč:wey synowč wůle za mladU a nepťehlj:

dch obmysslenj(wýstupků) geho.e (Sirach 80, 1 1.)
thřessil:liby proti tobč bratr twůg. gdť a
potrcsci ho mežť sebaU a gjm samým; uposlechl:
liby tebe, zjskal gsi bratra swého. Pakliby tě
neuooslechl, přigmť k sobč gesstě gednoho aneb
dwa, aby w úsťech dwau aneb třj fwčdků stcilo
každé slowo. Paklčbh gich neuposlechl, powčz
cjrkwi: gestlčže pxakcjrkwe neUnoslechne, budčž tobě

gako pohan a publikún.e (Mat. 18, 1:1m 17.)
x.Bratťj, byl:lčby i zachwěccenčlowčk w nč:
gakém hřjchU, wy, kteťjž dUchownj (dokonalegssj)
gste, Učte takowého w duchU tichostč, prohlědage
každý sč:m k sobě, aby snad i ty nebyl pokan:

ssjn.e (Gallat.

6, 1.)

xHřcssil:liby (bratr) zgewně,potrescčho slowy,

abyš nemčl nad njm hřjchU.e (ll.Mogž. 19, 17.)

Modlčtba.
Swrchowaný wččný Bože, Qtče núš ney:
laskawěgssj! Th gsi dle nesmjrné milosťi a nc:
obsč:hlé maUdrosti swé nč:m synům swým Usta:
Uowil dUchownj č swčtské wrchnosti, aby nciš
wc gměnU Twém k ěasné i k wěčné blaženostč
wedlč. Z prosime pokorně, račiž ge mčlostj
swau co neyhogněgi obdakiti, aby swaté wůle
Twé netoliko sami pilnč bylť, ale č nxeohroženaU
myslj

nčcš, když gsme se cesty swatých zčxkonů

Twých spustili, opět na nč nawrčltili. Qtewři ussi i

Sw. Maria Kleofássowa.
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srdce nasse, posilniž wůlč nassj, abychom rcidť a
bez reptčmj gegich kciránj přigali, a pak tjm
ochotnťgi ku ťonémj zákonů Twých bčželč; skrze
Pčma nasseho Ježjsse Krista. Ymen.
Dncssnjbo dne pťipadá také swátek: W Yleranddžči sw.

Nedesia, mučednjka. n W ?lfrice sw. Jannaria, Manmy a
Makarťe, mnčednjfů. xu W Karlhaǧině sw: Koncešsy, mnčcd:
mce, a sw. Dčomsia, bčsknpa Učenostj a wymlnwnostj powěst:
ného. W Turoně sw. PerpetUa. ou We uFerentě fw. Re:

demla, biskupa. u W Komě fw. Ymancia, blstnpa dpyznawače

bMimo

to fe dnee přtnomjná památka jw.Herodlona,j!(syn,

kaǧytaa Zlegoqta, o nichš sw. aposstol Pawel w lčstn k ija:
mlm zmmrn čcnj: a m. g. sw.

9.

Žiwot sw. Marče Kleofoissowč.
Ne 656.

Swatci Marča Kleofússowú byla sestra čili

pťijšnň

rodičkh Božj.

Ylféa, ččlčKleofcisse,

Qna se prowdala za
xcmnž tré synů porodč:

la: Jakuba, Šimona a Zudu Thaddecisse.By:
lať wčrnaU přjtelkynj Krista

Pčma a rodččky

Božj a tudh také očťtým swčdkem wssech tčch
wčcj, kreréž se 8 Kristem Pčmem dcily od zagetj
až do Usmrcenj geho. Qna taleé byla mezč že:
nami, kteréž Uakaupčwsse drahých mastj tělo
Pčmě w nedčli rúno pomazatč chtčlo: wssak od
angela núwčsstj obdržely, že tene kteréhož hledagje
dle pťedpowčdčnj swého z mrtwých wstalo bx

che

o žčwotn gegjm newjme nčc. To gediné

e Gmenowal se wlastně Kolfai, coš Ře.eowé pro lepssj wdslo:
wenj swéoproměnilt

w ))Ylfeušee aneoo

mo měnjme nGallnša

w o)Oawel.ee

OKleofckš,(egako

1 Z0

Dnben.

se gesstě wyprange,
že když ,Židé po na d
nebewstaupenj Pěmč proti sw. Nposstolům po:
wstali, ZerUsalém opUstiwssi po rozličných kragjch
a mčstech sw. Ewangelčum hlúsala a konečně
prý we Wlaskčm městě BerUlam Umťela, kdež sc
pak mnozj zňzrakowě stali.

Nozgjmúnj.
Swatč: Maria Kleofússowú tak wraUcně
swého Wkapitele milowala, že lúskU swan na
mrtwčm tčle geho prokážati chtčla, tjm zagistč
núm přjklad dadaUr, že, milUgemelč blťžnjho
gako sebe famy. že také mh o tčlo geho mrtwě
staratč se a počestnč ho pohťbitč mčxme, tak
gak tomU swatci cjrkew Uasse chce. Prawda
sice, že za Uassjch časů weťegnými zúkony Ustae

noweno grst, že mrtwj na swatčx mjsta počcstnč
pochoweiwati se magj, a wssak mnjm, že čnnnj
dosťč časio pťjležitost

se nčxm Udúwci, kdebychom

tento mčlostdný skUlek kťejťansié lúsky bližsnij
swémU prokčxzati mohlť. jZdaž neUmjragj také
chUdj a nUžnj lťdé, kteťj si slUssného pohťbn
zgednati UrmohaU? zdaž neumjragj takě cčzčncča
ginj lidé nrznúmj, o gegichž slUssný pohťeb, kdožby

fe postaral, nenj?bGak

krčlsnňmusj aš téhož

člowčka dUssebýti, kterýž mrlwolchUdého a opUssrě:
něho bratra, nikoli ze zwyku, ale z Upřjmně lúsky
kU hrobU doprowúzj, za nčho sc srdečnť modlj
a polřebné službh cjrkewnj mU obgcdnňwú! J Uenj
pochybnostť, že Bůh milostiwý, genž i neymenssj
slUžbičkU bližnjmu prokčxzanau odměňUge, že

Sw. Maria .stleofássowá.
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i tento mčlosrdný skUtek tjm che odmčnj, gr:
lčkož zemťelý bratr sam žaplatčtč nam nemůže,
což dobrého gsme na geho mrtwem tčle proka:
zalč a pjsma swala drahUč pťjkladů nam o tom

podawagj. ru Čč snad těla mrtwa tčto křesťan:
skč lasky, této ctč hodna UegsaU? Což Uegsan
těla křesťanskécdomowem Dncha swatého? Ne:
gsaU nastrogem, skrze kterýž mčlost Božj wchaze
la do dusse? Nepožjwala Usta křesťanska tčla

Panč?

a Urpčla geho neyswčtčgss krew? Yneb

Uebyla to tčla, kteraž Uwadčla w skUtrk, cožkolč

dobrého dussc zamryfslcla Učmčtč?erbžťwau tčla

nassr až trana

Panč zaznj, aby wzala podjl

na saudu wččněm? (c:f. Mat. 24, 81.) a Ue:
staUaU se tčla Uasse podobna tčlu KrčstowU,

když hrjchům Umťela?(t:f Řjm. 6 5.a 8 29.)
Čč newčrjte, že tčla Uasse ž mrtwých wsianau, a
nedaufate, že tam Ua wččnostč opřt se shledatc
še wssemč tčmť, kterýmž gste gakakolč dobrodinj
bylč prokažalč? Q gdčte tedy a doprowazegte,
kdykoli můžete, mrtmc bratry kU hrobU a mo:
dlete fe za Uě, aby č ža waš se modltlo. Tamg
Ua hrobč mrtwých Uzřjte teprwa, že wssčcknčgsme
bratťjmxč, krwj KrčstowaU wykaUpenýmč, že wssč
ckni k gednomn cjlč bčžjme a že pťed twňťj
Božj anč bohatstwj, anč Urozenost, anč krčxsa,
anč Učenost Učc neplatj.
Tam fe wčxm Ukčxže,
gak marné gest wssecko Usilowčxnj a Uamčxhěmj lid:

ské, genž z Boha poťčxtek newzalo, tam Uzťj:
te, že rossrcko blčxznowstwj gest, krom mčlowati

Boha;

tam fe také rožpomenete, že au samč

1 Zo„

Dubcn.

smrtedlnč

gste, ssťastně Umjratč Učťti se mUsjte,

pokud gste na žiwé.

SynU nad mrtwým wy:

weď slzy a gako trpě třžké wěcř začni kwj:
lčti, a dle rozsaUzenj přskreg tělo geho a nepo:

hrdeh pohřbrm geho. fSčrach 38, 16.)
Poslal Dawčd poslh k dmužůmZabeš Ga:
laad a řekl k nčm: Požrhnanj wy HospodinU,
kteřjž gste Uččnili milosrdenstwj

toto

nassjm SaUlrm a pochowali gstr ho.

odplatj wčlmmilosrdenstwja prade.e
2, 5. 6.)

š pčmem

N nynj

(ll. Krúl.

:Mťlostdrnstwj (dobrodsnj) wssem žiwým
mčlé grst: č mrtwému nezbraňUg mčlosti.e (Si:

rach 7, 87.)
))Když gsi se modljwal ď slzamť a pocho:
wélwal mrtwé a nechúwal oběda swého a mrtwé
Ukrýwal gsi přeš den w domč swém a w noeč
pochowčxwal gsi ge, gú gfemobětowal modlstby
twč Pňnu.
N Uynj poslal mUc Pčln, abycb
Uždrawčl tebe, a Saru manželkU syna twého od
ďňbelstwj wyswobodil. Rcbo gci gscm Nafael,
anǧrl gcden ze sedmi, ksrřjž stogjmc před Pčxnem.

Tob. 12, 12. 14. 15.)

Modlitba.
Pane Jefu Kristr, ktrrýž gsi skrze wtčlrnj
(wé tťla nasse poswčtil a na křtu sw. chrúmem
Ducha sw. Uččnil: nedopausstčg prosjmr, abh:
chom kdy na důstognost tčla swého zapomjnalť
a hťjchem nčgakým ho posskwrňowalč. NaUč

Sw. Badcm.
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núš také tťlo bližnjho swého w Urtčwostťmjtť a
milosrdnau lčxskUk žiwým i mrtwým w dussť
Uassi wleg, abychom Uegenom hogných pokladů

pro wččnost si nastradalč, ale také Twého Bož
stwj tak se stalť aUčastni, gako Ty ťlowčťenstwj
aUčasten gsi bys grnž gsi žčw a kralugeš na wřky

wčkůw Nmen

Tentýž den:

Žiwot sw. Bodenta, opata.
N. 378.

:Trestati tč bUde zlost twa a odwracrnj
twé domlanati bUdaU tobě Požneyž tedy a
wťz, že zla a hořka wčc gest, žr opaussljš Hms

spodčna Boha swého,aaže

nenj bazně mé při

tobčc: (Jerem 9, 18)
Tak mlUwčl Hospodin Bůh zeistUpůwkne:
wěrnémU lidU JsraelskémU,
a tjmto důtkli:
wým slowem také sw. Bademnď gčstémU od
wjry odpadlémU křesťaml ohawný skUtrk geho
předstjral. BadrmUš, kterýž i Badčmnš slowe,
pochúzel ž Perského mčsta Bech:Lapat. Nodi:
čowé geho byli welmi bohatj. Po gegich smrti
wystawčl Bademnš za mčstem klčxsster, ostatek
gmčnj rozdal chUdým, a aby BohU š celaU dUssj
slanžčtč mohl, odřekUa se swěta, stal se mnichem
Qkolo nčho srbralo fe brzce množstwj lidU,
po spasenj dUsse taUžjcj, gež on, milosti a
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Duden.

prawdy plný, co núdoba Božj wywolená wčr:
ně a horlčwě k dokonalostč kťesťanské roedl.
Wssem byl wzorem a šrcadlem ctnosťného obcouu
wč:nj; U něho nachňzelč chudj a mxznj wždy
ochotnaU pomoc, zarmaucenj útčchu a opUsstěnj

maUdraU radU.

Postjwal

se tak pťjsně, že za

celý týden gen gedenkrč:te gjdčxwal, a to gen
suchý chléb a wodu.
Celě noci na modlčtbúch
bdčl, a nedal se nčgakž pťemocč ani žúdostj těla,
anč pýchan žčwota, anč bohatstwjm swčta. Žč:

wotopisec geho o něm prawj: ))že byl mUž prá:
wě Bohem wywolený, pťebýwal w domč Ney:
wyšssjho a wstaUpčl na horu Pčwnč;že obdržel
požehnúnj Hospodčna a mťlofrdenstwj Boha
spasitele swého, a že hledal twňřť Boha ZakU:
bowa; že byl kwaš od prwnjho mnčedlnjka pro
nechUtný wěk nčlš zachowaný, aby wzkřjsil krwj
a UmUčenjm swým nasse ochablé ťafy. Geho
sr netkla laupež, w něm shasl oheň núrUžčwo:
stj tělesných, w nčm lakomstwj a zčsstnost UdU:
sseny gsaU. Hrdost w srdcč geho potřena, pý:
cha přemožena, wysokomyslnost w prach ponj:
žena gcsř. Za to ale Usedla se a Upewnčla se
chudoba U unoh geho, tčchost obgala bedra geho,
prawda a sprawedlnost selkali se w nčm, lňska
obegmula ho 8 radostj a pokog geg poljbčl 8
weseljm; w geho owččncč panowal poklťd, a
swornost pťebýwala w sjnč geho. Přetýkal owo:
pem fprawedlnosťč, wsselťkčxctnost sjdlťla w nčm
a wůnč dussc geho byla wssem pťjgemnú.e
Tyto ctnosti dowrssčly fe Umnčenjřn, kteréž

Sw. Badcm.

byl upos.dstanpčl.Krúl Sapor,
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geden z neyukrm:

nčgssjch protčwnjků wjry kťesťanské, kúzal sw.
opata
gesstě še sedmč žčxky geho do wězenj
Uwrhnauti, kdež ge po člyry mčsjce bččowúnjm
a ranamč mučil, chtěge ge pťčnutťtč, aby se
slUncť klanělč. Qnč wssak trwagjce nepřemoženč

we wjře w žiwého Boha,

szžile

wsseckapro:

tčwenstwj snč:sseli. dBlahoslawený
mUž, klerýž
snússj pokUssenj; nebo když bUde zkussen, wezmr
korUnU žiwota, kteraUž zasljbil Bůh tčm, genž

ho milUgj.e (Jak.

1, 12.)

Téhož časU byl w mčstě Llria ro kraginč
Bedgermr grden křesťanský wlčxdať aneb knjže,

gménem Nersan, ksrréhož také Sapor

nUtil, aby

se slUnci klančl, a když po wůli mu býti ne:
chtčl, do wězenj Uwrhl. Zde ale ochčxbl duch
geho a srdce grho zachwělo se aUzkostj, když se
podjwal na hroznč: mUčidla, kterčxž se na

něho pťiprawowala,

a když si pťedstawil roz:

kossr swčtské a pošemské zbožj, co wsse w hog:

nostť by požjwasi mohl, kdyby Krista zapřel.
N hle, swčt slojsězčl nad milostj, Nrrsan
klesl, odřrkna sr Krista a učenj geho. dedož se
domnjwč:, že stoǧj, hledčž aby nepadl.e (l. Kor.

10, 12.)
Krúl Uslyssaw, že Nersan

wer

křesian:

skaU zapřel, žaradowal se welice. By pak se
o prawdč a o skmrčnostč geho púdU pťcswědčil,
podrobčl ho hrůzoplné zkaUssce, řka: aby Ba:
dema wlastnj rUkaU zawraždil, to Učťnj:li, že

1 Zš

Dubcn.

sprosstěn bUde ant

a wězenj,a že nawracený

mU bUde statek geho i še zbožjm Bademowym
J bhlť Rersan ť BademUš do kralowského pa:

lňce w Beth Lapat postaweni

Dwa kralowsstj

aUredlnjci oznamili rozsudrk krale, dohljžeti ma:
gjce, budeli wsse dle rozkazU kralowa wokonano.
Qhawný odpadlec Nersan Uslyssew wůli krúlo:
wU, odhodlal se i hned k ohawnčmu tomU činU,
a bez messkňnj wytasiw meč na Badema ssel.
Qn opustil Boha a BUh opustčl geg TU alr
drepadla ho hrůza a když ranU smrtedlnau muži

Božij

zasadčti chtěl nahle se co zkamenčlý

zarazčl.

Bademuš pohlédna na chaUlostčwéhowra:
žedlnjka, wece: dTak daleko,o Nersane! twa bez:
božnost tť přčwedla, že gčžnestačj zapjratč Boha
swého, ale žr i slUžebnjky geho wražditč chceš?
Bčda tobč bjdnjče! Co počneš aneb kam se Ute:
češ w den saUdný, koy bUdeš musit aUčty klasti
sprawrdlčwémU a wččnému Bohu?
Gú sice,
bjdný člowťče, rcid pro Krčsta smrtj.mUčedlnč:
ckaU Umčjti chci; wssak ale byl bych si pťňl
Umřjti skrze gčnaU rUkU, ne pak skrze twaU.e

Bohaprčxzdný wssak Nerfan

nedbal

na

ťeč tUto, a w zatwrzelostč swé, gsa prňzden rosseho
milosrdenstwj, múchl mečem po swatém mužč.

Tresach se wssak hrůzau ruka geho nemťla dů:
statečné sily, aby ho byl gcdnan ranaU Usmrtčl
č mmtl rany opťtowati; nowé rany rozmnožilč
sice mUky sw mUže, ale nrpremohly ho, genž

Sw. Badem.
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chchý byl, co berčmek anť ústa neotewřrl, až dU:
ča wypnstil.
Pohané pťjstogjcj diwčlč se tťchosťčfw. mU:
čedlnjka, genž fr w trpčlťwostť snšé spjsse sosse,
nšž žčwémn čloročkn podobal, hančlť a tUpili
ale Rersana pro chaUlostiwosť a bogúcnost grho.
Y wssak ť Rersan wzal žaslaUženaU odplatn za

ohawnostč swé; nrboxpro mnohé zloťčny padna
w nečnčlost krécle, hanrbnau a bolestnaU fmrtj
Utracen byl, a tak časuý i roččný žčwot ztratil!
Yn se ostýchal co křesťan smrt mUčedlnickaU pod:a

staUpiti, mUsil ro newčrný odpadlec tjm bolesta
nčgč skonati, ěasnau potUan ť kletban wččnaU
obtjžen.
Tak odmčňUgr hřjch! Takowé gest owoce
lásky kU swčtU! Gčsto trdy, co řekl Pňn: Kdo
bUdc chtjli dnssťswaU žachowali, žtratjť gi. (Mat.

16, 25.) ou Sro. Badchš

kornnowcinbyl

smrtj mnčedlnčckau dne 8. DUbna rokn 376.
Gcho swaté tčlo, kteréž ža mčsto wybozeno bylo,
sebralč tagUč nčkteřj ncibožnj kčesiané a počestnč

pochowali.

Ostatnjch

srdm kťesťanů š Badex

mem Uwčznčných zůstalo

gesstč 4 léta a sice až

do smrtč Sapora w žalčxťť,a tU trprwa na
swobodn se dostals. Teď také powolčlo fe gim,
aby dle swé swaté wjry bez pťekécžkyžiwč byli.

Nožgjmúnj.
dCo,počneš,
sandný,

aneb zkam se Utečeš w den

až bUdeš mnsit. ančty

klčcsti sprawe:

1 38

Duben.

dlčwémU a wěčnémU Bohn?e Těmi slowy chtčl
BademUš zpronewťřťlého Nerfana od ohawného
skutkU odwrčttčti.

Pomněnj, že i my gednaU fprawedlčwému
BohU odpowjdalč bUdeme, nemčlo by nécm nikdý
z mysli wychčxzetč. Gesť to neymocnťgssj šbranj
proti hřjch a ncyhogněgssjm pramenem wssech
ctnostj. Přčgde den saudný, a my počet dčtme
ze wssech skulků fwých, ktečjž žgewenč budaU pťed
celým swčtem. Počet dúnle ze wssech dnů ži:
pnoobytj swého, ze wssech dobrodčnj, kterýchž qsme
zle Užjwalč, počer dčxme ze wssech milostj a wnčsř:

njho oschenj, kterýmiž gsme opowrhli, ze wssech
napomenmj, gegčchž hlasn gsme Ueposlrchli, a
núsilnč gim frdce swé zawřelč. Počer dcime ze
wssech hřjssných mysslének, jaUmpflů, žcidostj, ze
wsscch bohaprčtždných, Utrhačných, hanebných a
lžčwúch slow a že wsseho bezprěcwj, kteréhož gsme
se dopnstčli, že wssj žatwršrlosti srdce, do nebe
wolagjcj nespraxsmedlnosti,dbohaprňzdnčho Utisko:
wčmj! Počer děxme že wssrch zločinů a hanebno:
stj, kleréž gfme famč žpčxchalč, ku kterýmž gsme
gčné swedli, ge swým přjkladem w nťch Utwrdčli,
anebo ge mohaUce překazčtč, nepťekazčlč.
Počer dčxme že wsseho dobrého, což ččnťti
gfme mčlč a neučinilč gsme, ze wssech zlých núsled:
ků, ktrréž gsme žlýmč ťečmč, skntfy, Učenjm a
sptsy způsobili, a kteréž gako morowčx rčma se
rožssčřugjce, nesčjslné množstwj dussj u wěčnaU

zčchubU UwrhUgj Pchrt dame ze wssech dussj
kleré skrze náš o wččnaU blaženosť bylč okradr:

Sw. Badcm.
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nh. Ll kdo bude nassim saudcem?

ortel nčlš?“:nBůh,

kdo whřkne

Bůb wssewčdach, neyswť:

tčgssj, neyweoš sprawedlťwý! Pťed geho faUdem
neUchrčmj núď nic, ani drzé zapjrúnj, ani marné

wymlanánj.

u

Kdož hrozného saudu Ugjti

chceš, obrať se Upsxjmnč k Bohu, genž re“xdpři:
gjméx tčch, genž gsau skraUsseného srdcr.
Protož
gedenkaždý .z nčxď sč:m za sebe

počet wydčnoati bUde.e (ij,

14, 19.)

:Wssickni mh Ukúzati se mUsjme před saUdnau

stolicj Kristowau, aby přigal gedenkaždý wlastnj
wťct tčla, gakž činll, bUďto dobré anebo zlé.e

(lj. Kor. Z, 10.)
:Prawjm

wč:m, že z každého slowa prňzd:

ného, kteréž mluwilť budau

lčdé, wydagj počet

w den saUdný.e (Mat. 12, 36.)
ě)Každému, komuž gest mnoho dcino, mnoho
bUde od nčho požčtdčxno, a komUť mnoho poruččli,

chrť požňdagj od něho.e (Luk. 12, 48.)
:Neobstogj brzbožnj w saUdU.e(Zalm 1, 5.)
dNa mysslenj bezbožnjka tňzúno bUde a
hlaš

řečj geho přigde před Boha

k trestúnj

neprawostj grho.e (MaUd. 1, 9.)
:Ny saUdce giž přede dweťmi stogj.o: (Zak.
5, 9)

g

ll

Modlitba.
Wssemohaucj, wěčný Bože! Ty gnúš maU
nemaudrost a prowiněnj mčx negsaU skryta před
chaU!
Ych gak obstogjm před twč:řj TwaU,
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až pťigdeš sandit žčwýchi mrtwých; gak osprawedl:
Ujm se, až budeš protť mne stč:ti, gčl, gegž wla:
stnj fwčdomj teď odsUzuge a zatracuge! uu
Pane zhřessil gsem! Bože otče můg! teď, ač před
Tebau wyznúwňm se z hřjchů swých, račiž,
prosjm, na přjmlmou swe Badema, služebnjka
swého, pro gméno swale swé způsobiti, abych
bUdaUcně nezapomjnal Ua hrozný saUd Twůg,
ale z leisky k Tobč lwsscxch hřjchů se wystřjhal,
wssemožnč po ctnostech taUžčl a w dobrých

skutcjch zbohatnauti fe pťičťňowal. Q to Tč
prosjm sknze Zežjsse Krista Syna ,twého, kterýž
za hřjchy nasse Ua křjžť Umřjti rcičil. Nmen.
Dneď sc také swětj: W Nntiqchii sw. Prochora, Zedno:
ho ze frdmi prwnjch jál)nů. b W ijé
snuj mnčedrljku De:
metria, Koncešsa, Hilarm a towarpssů. nu W Sirmii sedmero
swatých panen pro wer UmUčepých.u W Céfarci Kapoa:
docké fw. Cxlmsochja, za dcjsaře,JUlmUa Unwncecnéholu WNfrice

swl mchednjfů ď eašsylltanfleychu m W Nmtdč a Mcfopota:
mii sw. Ykkatta, dissnpa, ktcrýž pro wykaUpcnj wéznů ikostelnj

nádody obrátil. m W RhotomagU (ňouen) sw. Hugona, bi:
skUra. m W městě DUim sw. P.j..sčarcellaz
u

W MonsU

blah.

WaldctrUdp a m. g. sw.

19.

Žiwot fw. Ezechiela, proroka.
Ezechčel fyn Bužy z pokolenj Lewi byl 8

ostatnjm lidem Jsraelským do zagrtj Babylonského
odweden soku asi 3435 po stwořenj swěta anebo
618 před naroženjm Krťstowým. Pcitého rokU
počal z rokazU Božjho prorokowati, předpowj:

Sw.

Czechiel.

1 éjžlj

dage, že lčd zagatý do wlasti opčt se nawrútj,
chrčlm ZerUsalémský wystawj, že Ua to bUdach
Spasitel přčgde, a mnozj nčtrodowé pak wywrá:
cenť a rozptýlenč budaU. Pončwadž ale lťd Zi:
dowský pro modloslUžebnosť a gčné hřjchy do
zagelj přissrl: proto ho i napomjnal, aby se na:
wrč!til k HospodťnU BohU swémU a žiwot fwůg
naprawčl.

Ezechťel zastčxwal aUčad prorocký po

22 let, co neyhorliwčgi wykonúwage rozkazy
Pčmě, a často lčd slowy neydůtkliwěgssjmi kcirčx:

wage, slowy Hofpodinowými k nčm ťka: ::Wsseckh
dUsse mé gsaU, gakož dUsse otcowa, tak i dUsse
syUowa mč gsaU. DUsse ta, klerúž hřessj, Umťe.
Nebo, byllčby kdo fpraloedlčwý, a činilby saUd
a fprawedlnost; na horčxch by negjdal (z občtj
modlčcm Učiněných) a očj swých Uepozdwčhowal

k modlúm domU Zsraelského, a manželkh bližnjho
swého by neposskwrnil; kterýžby žúdného neUtč:
skal, zčxklad dlUžnij
swémU by nawracowal,
cizjho mocj nebral; cbleba swého by lačnému
Udjlel, a nahého přiodjwal raUchcm; na lčchwU
by nedúwal, a úroků nebral, od nrprawostč
rukU swau by odwracowal, saUd prawý mrzč
grdnjm i druhým by činil; w Ustanowenjch
mých by

chodčl, a saUdů mých ostřjhal, činč
což prawého gest: sprawedliwý ten že bUde

žiw, prawj Panownjk Hospodin. Zplodilli bh
pak syna lotra, proléwače krwe, kterýžby čjmkoex
lčz tčch wčcj sskodil bratru twěmu: onoho pak
wssrho nečjnilby . . . zdaž bUde žiw? RebUde
žiw. Pončwadž wssecky ohawnostč tyto činil,
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gistotne Umře, krew geho přigde na nčg. (Ezech.

18, 4.) atd. uu
x Takowé řeči popUdily proti UčmU žatwr:
zelý lčd Jfraelský U wrlikě mjře a pjsse fr, že
od gednoho saudce židowského, gehož bylu trpce
pro modloslUžebnost pokúral, misilně Usmrcen byl.

Pochowčm prý gest w hrobč Sema a Arfarady,
rodťčů fwých. uu

Rozgjmňnj.

e

Řeč Pčmč k lidU JfraelskémU skrze Ezechčele
proroka lýče fe také ť nčxš wssech, kteřjžto chceme,

aby dusse nasse žiwy, to gest spaseny byly.
Gako žčdě žiwot wččný si wydobpti mohli
gen stčxlaUwjrau w gediného a prawého Boha,
pewnau nadčgj w bUdaucjho wykupitelc a do:
brými skutky, tak také my gediné prawau wjraud
w Krčsta Ježjsse wyknpitele a fpasitele swého a
dobrýxpi skUtky fpafenť býti můžeme.
Q, kýžbh nebylox che
žčxdného blUdu a
křiwého Učenj! Kýžby nikdo se che nrprohřessil
proti přčkcizanj Božjmu; abychom wesmčš k ži:
wotu wččněmU se dostali! Kdož gste fe ale pro:
winili proti zčxkonUBožij
a hřjchy pňssete,
slysste, co k wcim Bůh mluwj skrzc téhož pro:
roka Ezechťele: :Qbraťte se a čiňtc pokémj ze
wssech nrprawostj fwých a nebude wúm ku pč:dU
neprawost wasse. Odwrzte od srbe wssecka pře:
staupenj fwč:, gichž gste se dopustčli, a Učiňtc
sobč srkce nowé a ducha Uowého. (Ezech. 18,

Sw. Ezechielj

80)
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Nebo paklťby bezbožný ččnčl pokanj

wssech hťjchů swých,

ze

kteréž čťnil, a ostřjhal by

wssech přikazanj mých, a ččnllby saud a sprawr
dlnost: žťwotem žčw bnde a neumťe. Wssech
neprawostj geho, kteréžčinil, nezpomenU, wspra:
wedlnosťč swé, kteranž ččnil, iw bude. Zdalčž
wůle mčc gest smrt brzbožneho, a ne, abh se
obratil o18dcest swých
(Ezech12.1
oc) (zlých

skutků) a žiw byl?

:Pozneytež, že ti, kteřjž gfau z wjry, ti gsan

shnowé Nbrahamowť.c (Gal

.3 7.)

xBez wjry nemožné gest ljbčtč fe Bohu.
Nebo přčstupugjcj k Bohu wěťčti mUsj, že ǧestu
Bůh těm, kteřjž ho hledagj, odplatitelem.

lZld 11, 6)

e

xdWssicknčwh synowé Božj gste skrze wjru,

kteraž gest w Krčsta Ježjssem (Galat

3 2.6)

Odewčlať se milosť Boha spasitele nasseho
wssechnčm lidem, wyUčugjcj naš abychom odřek
Uauce

se wssj

bezbožnostč

a swětských žčxdostj

střjzlčwě a sprawedliwě a pobožně žiwi bhlč na

tomto swětč.e (Tit. 2, 11. 12.)
OWy wssecku péťč přťložjce pťipogUgte k wjře

swé ctnost a k ctnosti Umčnj,

k Umčnj pak

zdrželiwost, kzdrželiwosti pak trpřliwost, ftrpř
lťwostč pak pobožnost,

k pobožnosři pak milo

wanj bratrstwa, kmťlowanj pak bratrstwalaskn
ke wssechnčm lidem . Takť zagisté hogné způx
sobeno wčxm bnde ngtj do wččného krčxlowstwj

Pčma nasseho a Spasitele Jesu Krťsta.e (ll.
Petr. 1, 5. 6. 7. 11.)
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Modlitba.
Panc

a Bože núš!

skrze Syna

Ty gsi nee:špowolal

swého Zežjsse Krťsta kU wjře a

skrze werkžťwotU

wččnémn Často wssak wjra

n,asse mrtwa gest, a žadného owoce nepřčnassj
Q gak medle bUdeme mocť wegjtč do krúlowstwj
Twého, kaxnž nťkdo eregde,
kdož gen rjka:

Pane, Pane! ale wůle Twé naplan O Bože
budčž nam bjdným mťlostčw!

Ožčw, rozploď a Utwrz mťlostj swaU wer
nassl, abychom skrze pewnaU wer kswatým
skUtkům a skrze Twe mčlosrdenstwj k spasenj
prčgjti a Tebe twúřj w twúr spatřčtč mohlť na
wččnostč, Tobč se klanjce a Tebe š wywolenýmč

Twými welebjpe:
Slčxwa bUdťžBohU Qtrč, kterýž nciš stwoťčl;

sláwa Bohu Syml, fterýž nciš wykaUpčl; sleiwa
BohU DUchU swatémU, kterýž nciďposwčtčl. Slňwa
neywyšssj a nerozdjlné Troxgčcč, gegjž skUtkowé
gsaU nerozdjlnj, gegjž krúlowstwjxtrwú na wěky.
Tobě Bože

neecšxbUdťž dchnoč:la, slúwa

wčky wťkúw.

Nmen.

a čest na

Sw. Tcrenciuo.

41 Z

Trntýž drn:

Ziwot fw. Terencia, Afrikmm, Mo:
rima. Pompeja, Zena, Nlešandro,
Theodom a fpolečnjků, mnčednjků.
ijař

DecčUš žúdostčw gfa k wůli modlúť:

stwj wesskeren lid U wěčnaU zkČšU Uwrci, poslal
do wssech kragů rozkaz, aby wrsskeřj kčesťane“
modlúm občtowalč a grdlt z obětj modlúťských,
což kdybh kdo ččniti odporowal, aby k faUdu

pohnún a pťjfnč potrrstún byl. Když cjsařskú
tento rozkaz do Nfriky FortUnaciánowč wlúdaři
fe doňesl,

sedl tento č hned Ua saUd a wssecky

kťesťanypohnaw, takto knim promlUwčl: waě:
tugte bohům, sic trestčmč bUdete!e a domlUwčw
roškéczal rozličnčx mUččdla připrawowarč;
což U:
zťewsse nčkteřj strachem Uposlecbli a od Krista od:
padli. Qstatnj alr, počtem 40, Uzawřewssepekoně

u wjťe Krčstowč wytrwati,
takto wrspolek si
srdce dodécwalč: ))Hleďte bratřj, prawčls, abychom
Uržapřeli Pčxna nassrho ZesU Krťsta, abh QU
Uěkdh nezapťrl Učcš. PamatUgte si, že Pún núš
ťekl: Nebogte se těch, kterjž zabjgegj tčlo, alr
dUsse nemohaU šabčli: Uež bogte fe radčgč tobo,
kterýž mUže dUssi č tčlo zatratčti do prkelného

ohněee (Mat. 10 2.8)
K těm obratč sr Fortunacčan, ťekl: :Widjm,
že gste mUžč dospělj, maUdťj a protož diwno gest
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mť, že tak zpo dčlj gste, a našúwčlle Bohem a
krúlem, gehož Židé co zlosyna bylč Ukřižowalč.e
Na to we gménU wssech odpowěť,žělTerencinš:

deoby
gsi wlčldaťč žnal moc Ukťižowanélšo,
powrhna blUdy modňřskýmč klaněl š modlil by
gsi fe k němu také. Neboť Qn gest Syn

Božj, Qn gest dobrotčwý, bohatý, mčlostiwý
a milosrdný. Qn Žstaupčl dle wůle the swé:
ho na tento fwět, spogil Božstwj fwéxš,člo:
wěěensťwjm nassjm a pro spasenj nasse smrt
uUa křjžč podstaupčl.e To Uslyssaw Fortuna:
cččm,xťekl: wačtUgte,
aneb ohnčm zahubjm

wňš.e

Nlc Terencčuš odpowčděl: dMysljš, že nčxš
k bludu přinutjš? Negsme my tak chaulostčwi,
bychom zapřrwsse dčxrcc žiwota, cizjm modlčlm
se .klanělč. Protož Uččň š nňmč rychle wedlé wůle
swé, neboť gsmc statnj a stňlj ctirelowé Krisťowč.e
Nozgitřen .hněwem kčlzal ge wlúdař z odewu
swléci a do modlčlťského chrč:mů odwéstč, w kte:
rérňž modly zlatem a stťjbrem a stkwostnýmč

rauchy ozdobeny byly, a opťt ge wybjšel, aby
obětowalč we1kému bohu Herkulesowč, že prý
Uzřjdgeho moc a slúwu. dBlaudjš,e odwece na
to aTerenciuš, :,a co tč prospjwč:, neznamenúš.
Tito bozč twogč negsau nčc než kámen adřewo
q lčsčna a železo, a zlatem

gsau přčoděnč, aby

lčdé do blUdU a wččné zkcizy tjm

fnčxze Upadlč.

Neboť modly syto anč newčdj, ani llnemluwj,
ani neslyssj, ani nechodj, a tolčko podobu lčdskau
magjce, ččnj fobě rowné, kteťj ge dělagj, a w nč

Sw. Tercnciuď :c.
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fe důwěřUgj. Neknčte medle, zdalč ti, genž wy
bohy nazýwúte, zdalč sobč mohau pomocč, aneb
mstjti se nad tčmč, od nčcbž bylť Uraženč? Y
když onč tedy sšbě pomorč nemohau, gak pak
nňm bUdaU pomč:ť)atč?e
Usll)ssčcw tyto

řečť FortUnacťčm,

rencťa, Nfrčkana, lMařčma

kčxzal Te:

a Pompeja do tě:

sného wězenj Uwrcč a pilnč střjci, a powolam

Zeňona,

Ylerandra a Theodora Ž ostatnjmi,

welel gim, aby modlť HerkUlesowy obětowali,
nemoha wssak po dobrém k tomu gich přemlU:
wťtč, nechal gčch UkrUlnč mrskatč a holemč bjtť.

Wida ale, že anč to nťc neprospjwú, a že mU:
ťedlnjcč weseli gsaU a gasné twciřť, gakoby ran

anč necjtťlť, prawčl k nčm opět: deětUgte,

a

gčc wčxš jtčrch náUk usprostjm.e

Když onč nic neodpowjdalč, naťjdťl rčmy
gegťch octem zaljwatč a solj zasúpati, pak ale
dořjrjmť pochodněmč přčpalowatč. Tu pozdmčhsse “
mučedlnjcč Božj očj k nebť, modlčli se, řkaUce:
xePane, Bože nciš! kterýž gsi třč mlúdence z
ohnťwě perč bez aUrazU wyfwobodťl, a Danťela
z úst lwů wytrhl; ktesýž“ gsi Ježjsse Krčsta z
mrtwých wzkřjssčl a Uúm rozmanitú dobrodťnj
prokúzal; kterýž gsi swětlo stwořťl a nebe gako
oblaUk nčxpnul; kterýž hwčzdy ščjtč:š a každaU

gménem gegjm nazýwčxš, i prade

wččnan na

swčt gsi poslal: wyslyš modlilbU nafsi a z bjdo
nassj Uč:š wyswoboď, neboť sláwa Twč: trwú
na wčky wěkůw, Ymen.e TU zahořel wlčxdař
hnčwem na neyweyš a rozkčxzal qe powčsitč a .
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hěaky trhati.

Dnbene

Potoky

krwe teklyšz ran gegťch,

ale Pán Bůh dodňwal gim zmužčlostčasily. A
sU were zaš k Učm wládač:
giž mUky o zpozdilostč wassj:
božnostč swé trwúte?e Mjsto
hlč mučednjcč zraků swých k

šPťeswčdččly wňš
aneb gesstč w bez:
odpowědi pozdwť:
nebč, poznamenali

se sw. křjžemadechli naomodly, kteréž se ihned

wprach rozpadly.l?lpak prawčli: dWidjš bohy
swe“? kde gest fjla gegich? .mohlili sobč pomoci?e
Ne dlaUho na to zbořčl fe i chrúm modlúťský.
Tu odsaUdil FortUnacčúnuš mUžeswaté kUtracenj
mečem, kteraužto smrt onč ď radostj podsťaupčli.
Po těchto Uščcech powolal opět Terencia,

Yfrikúna, Marčma a Pompeja, ť řekl k nim:e
dečtugte bohům, aneb bjdnč zahynete;xa nikdo
nebUde mocč wciš wytrhnaUtč z rnleaU mých!e
Tčto ale odpowědčlč: :xMy gsme křesťané a na:
děge nasse zppčjmú na KristU PčxnU. Ǧúblům
a jbohům twým klančti se nebUdrme a muk
twých se nebogjmr.

S

powocj.Božj

Učťň 8 nčxmč dle libosti.

se důwěťUgeme, že tč pťemů:

žeme, gako ďčtbel od Krčsta pťrmožen byl.e: TU

rozkcižal gr Fortunaciún

tčžkými řetčžy ďantatč,

a do hnUsného žalcecřeUwrhnaUtť, gehož podlaha
hťeby a ostrýmč sskořepčnamčpofeta bqu. Zčxdný
člowčk nesmčl gim kU pomoci

dxr:ťispčetl„anťž po:

krmU dčxtč ančzginak gčchpotčssiti. W té tjsni ale
pťispčl gčm angel Pčmč, kterýž ge okowů zpro:

stil a dčwotwornč nasptil. Uslwssaw o tom For:
tUnacččm pohnal ge opětk saUdU swémU a do:
psmlauwal gim, aby konečn„č od swé possetčlostč

Sw. Terenciuď oc.
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opUstčli a bohům občtowalč. Načež Terencťnš
odpowčdčl: :Ta possetčlosřbndťž nňm a wssem
milUgj(cjm Boha;

nebo co blčxznťwého gcsř pieed

Bohem, gest maUdťeǧssj pťed lidmč: a maudrost
tohoto swčta gest blčxznowstwj U Boha.
Nno,
bylč bychom nemaUdřj a nesmyslnj, ťdybychom
opUstiwsse žiwého Boha,
gako ty ďňblům
se klančlč.(( TaU ťečj nanryweyš rozhněwčln,
kčlzal Fortnnacťún, aby žrleznými klťkamč trhčmi
byli, a kdhž gčch wssak anč tjmto způsobem
pťemocč nemohl, dby mu po wůlč Učinilť, dal
ge opčt do wězenj UwrhnaUtťxa š nčmi takč
drawau .zwčř, hady a sstjry a giné ǧedowatč
zemčplažy Uzawťjtč. We tyto Ulrhli si k noh.im
gegťch a poslaUchaly chwalozpčwy ǧeǧťch, nic gim
Ursskodjce. Třč dni a tři nocť rrwalo toto wř:
zenj, a když čtwrlého dne wlčxdať Uzťel, že mU:

žům swatým drawčxagedowatč: zwčř anbljžila,
odsaudil geksmrtihrdla. J wyfsli tedy žwčzenj
beze wsseho aUrazu a djky BohU wzdéxwagjce, Ubj:
rali se na poprawisslč.
N pťissedsse pomodlčlť
fe malččko a hned byli od katů siati.
Tčla gegťch scbralč nčkteřj nčxbožnj mUži
a pochowali ge za mčstem na gednom mjsťč,asi
droa tčsice kroků od mřsta ležjcjm kwčlssj sleiwč

Spasitrle nasseho Ježjsse Krčsta.

l Nozgjmčxnj.
Mnozj tcizatč se bUdaU, proč asi Bůb do:
pUstčl a doansstj
gesstč na swé slUžeďnjky tak
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welikél protčwenstwj ano i fmrt bolestnau? Toho
přjččna gest mčlost a prozťetelnost Božska, kterňž
skrze psotčwenstwj a křjž chce gednč:k dhbré w
ctnosteche Udržetť, gednčlk hřjssných k ctnosii po:
wszdčtť.
Nebo kde nenj protčwenstwj a křjže,
tam rňda se Usedčl lenost, wlažnost a tělefnost,
neywčtssj to nepřcitelé dokonalosti křefťanskě, an
naopak křjž a protčwenstwj nčxď na powčnnosti
nasse pamatugj, k BohU nčlš mocnč wedau, a

nadčgť w bUdaucj žčwot w nciš wszngj.
Když tiche bylo more, fpalč také aposstolé
tisse; když wssak zbauřčlo se, tU teprw wolali:

Pane zachoweynaš, honeme! (Mat8 , 25)
N to zagčsté každý trpjrj fňm na sobč
snadno fbledčl, paklč Uprjmne do dusse fwé na:
rhlédne Gak mile se mU trochU Ulehčj, ray hned
ochabUge horlčwost geho, awrancnú mysl hyne,
kdwž ale se mU přitllžj, opět Boha se horliwč
chnta. Mnohý Ubohý w sauženj a w strastech
sestarlý člowčk snad by byl hlančgč klesl, kdyby
bnl pozemského sstčstj požjwati fmčl. Protčwen
stwj ale a kťjž Učinčly ho pokorným, wzbudily
w něm lcisku k blčžnjmn, důwěru w Boha, očč:
stčly geho mysl ode wsseho hťjchu, a Utwrdily
nadčgi geho w žčwot bUdach.

Sprawedlčwč lč pak si nařjkati smjme, když
protčwenstwj na naš se walj, a když prst Božj
fe naš dotýka? ux Co mame zn zcislUho pťed

Bohem?

Co nam BUh a Pan naš gest

powčnen, gegž denně Uraž:me. Nrgfme my djlo
rUkaU qeho? m Či smj se nadoba protčwitť

Sw. Terenctue :c.

st!eooťťtelčrsiďěmu?
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Nadťgť dťkugmr, že křjžrm na

nč:š wzpomjnú, abpchom se wzpamatowali apo:
nčkud aspoň za hřjchy swé dosti Učťnčlť; buďme
rčxdč, že leď ncišu kčxrčl,abychom napotom odmě:

něni bylč. Nrboť gafo gen přč wlnobťtj a bauř:
kúch perly sr dělagj, gako geU w ohni fe zlato ččsťj
a kladiwem koruna se kUgc, tak také ctnosť gen

w protiwenstwj a w kťjžá zragexa dokonalau
býwč:.

N protož gsilť stjhčm strastmč, powzneš

oka a srdce swého kBohU; Bůh wj, co ti pro:
spjwčx; a zagisté blaženčgť gesť člowěku strastmč
skljčrnému, nežlč hřjssnjku blaženostmi zemskými

oplýwagjcjmu;

tam na

toho pamatuge gesstč

Bůh ak požnčxnj sebe geg přiwésťč sr snažj; tento
ale zdčx se od Boha opUsstčn a žanechún býlč
sobě samémU, aby požjwal rozkossj swěrsiých,
když se mu wěčných za podjl nedostane, gakož

sčUUSpasitel dj: Zr Qtrc

nebrslý každau ra:

tolest, kterčxž nenese owoce w Kristu Ježjssť,
odřežr, a každau, kterčxž nese owoce, oččsťj, aby

chex owocr nrsla.

,

d)ZlUčnšl mlý a zpjččl se: ztlUsťna, ztuč:
Učw, rožssjťčw fe opustčl Boha sťwoťitelr fwého

a odsťaupilod Boha Spasitele swého.t (Z.Mogž.
ZZ, 15„)

:Tatať bnla nrprawost Sodomy

Sntost

a k,wgnost chleba a zahčxlka gegj a dcer gcgjch.t

j (Ezech. 16, 49.)
deUž saužena byla dUssemú, na Hospo:
dťna wzdomenUlegsrm.e (Zon. 2, 8.)
oWe wssech sauženj trpjme, ale nestýskeime

1 Zo„

Duloenj

sobč;

w diwslých nesnadnostcch býwčxme, ale
nebýwč:me opUsstčni.e (Jerem. 81, 18.)

:Protiwenstwj

trpjme, ale nebýwňme za:

nechňni (bez pomoci), býwúme poraženi; ale nr:
hyncme.e (ll. Kor. 4, 8. ,9.)
d
dMaličko mUsjtc se pormaUtiti w rozlrč:
ných pokUssenjch, aby skrze takowé zkussenj wjrq
wasse mnohem dražssž nržli zlato, kterčž se w ohm
kussUge, nalezena byla k chwčlle a slč:wč i ke

cti pťč zgcwrnj ZežjssčKrista.e (l. Pet. 1, 6. 7.)

Modlitba.
QnPane Bože, Qtče Uňš neymilostťwěgssj!
hle, my se co synowé twogj do wůle Twé odr:
wzdúwáme, Učiň š nňmi wedlé neywčtssjho mi:
losrdenstwj swého.
Chcešli nč:š ponjžiti, staňx se wůle Twň,
chcešli nčxš powýssťti, staň fe wůle Twú; chcešli
abychom sslechetni a blaženi bhli na zemi, oblaž
Uňš; chcešli xale, abpchom zčxpasili še strastmi a
Uehodami: nrprotiw:lgeme se w trpěliwosťi sUú:
sseti, což na núš tessleš; gen o to.wraUcně pro:
sjme, erdwracug
od nčxš twúřč swč a milosli
swé Uúm neodgjmeh. Tyli budeš š númi, kdož
bude proti nám;, chlč nám pomůžeš, w swatoš
sti setrwč:me. Q pogď Ježjssi, pogdiž, a pro
gméno swaté Swé Uad nčxmčse smilug. Ymen.
Dncď se laké swětj swátek: W Řjmě mnoha swatých
mučednjků , kteréž sw. ?llelander papež u wězenj gsa, pokřtil,

pak ale wládař Nurelčan Ulopčti dal.ou W leelandrii

sw.

Dlpollonia, ?něze, šterýž gesstě š,péti mučednjkp Utopen bpl. nu
W Nmsochič sw. brskupa Makana a m. g. surou

Swd Lcodz
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11.

Žiwot fw. Beona Welikěho, papeže.
N. 46!.

Swatý Leo narodil se w Řjmě ze wzne:
ssenšbo rodu Toskanského Gsa schopnostj wý:
borných a srdce Usslechtilého negen we wssech
wědcich, zwlňsstč wssak w řečnictwj, nýbrž i we

wssech ctmstech tak podinhodné pokroky Učiňil,
že Uozornost téměr wsseho lidu na se obratil

J Řjmsstj papežowé,Célestinl a Si:tUš 1ll.
wé:žťli si ho nad mer a zjskawsse geg pro cjr:
kew poručili mU neydliležitěgssj zúležťtostč cjr:
kewnj,
zwlassť kUktersiUž bylo
opatrnostč
a obrat
nostť zapotťebj
wssecky
ssťastnč
pro:
wedl zpúsobčlo mU
Zwěsude tak welčkau wažnost
a důwčrnost, že sčxmcjsar Balentinčan lll do

Gallče ho poslal

aby tam rozepťe meži Řjm

skýmť wěwodamč, Yetiem a gakýmsi Ylbinem
zniklé Ukonččl a welké nebezpečenstwj od statu
odwratil. Co nedútkliwau tau zaležitostj fe za:

nassel Umřcl papež Sč:tuš lll

Duchowenstwo

Řjmské č ostatnj lid wywolili Leona, ačkoli ne:
přjtomného, za nastnpce, a wyprawiwsse k nčmu
slawné posly, žádali, aby bez messkúnjdo Řjma
se odebral a w fpráwu cjrkwe č mčsta se Uwa
žal. Leo se dlauho zdrč:hal swolili w žčxdosti
gegčch, za nehodného se gednak drže tak welebné
důstognostč: a gednak gmysle, že neschopen gest,

1 Z4
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swatau cjrkew a Řjmský stat sprawowatč, gčmž
tenkrale od pohanů a od kacjřů ze wsscch stran
na nč se ťjtjcjch očita zkúza a zhana hrozčla,
gako nikdy ldřjwe. Když ale poslowé prositi
neUstalč, podrobil

se konečnč wůlč gegčch a skon: l

ččw zaležčrosti cjsaťské nawratil

se do Řjma,

kdežto od lidu ď newyslowným plesrm ijtan
a dne 29 Zařj 440 na papežsiý trůn dosazen
byl Gakkoli Leo byl mUžem wýtečUých crnost
a wlastnostj, a gakkolčskUtkem dokažowal, že důj
stognostčté nenj nehoden,powažowal nťcménčauťad
swůg za drúhU welmi klekaU, na kteréž člowčk
.snadno klesnaUtč může. Bera tedy ohled na
slabost swau gednak na nebezpečný staw ejrkwř,
a žc zde moc lčdska nié sama od sebc nepro:
fpčge: wzal hned, gak seao aUťad Uwazal swé
aUtoči tě k BohU, geho wraucnť a skraUsseně
o pomoc a o milost aozýwal. nSlyssel gsrm
Pane,e: tak se modlčl, když prwnj ťcčr swaU
kbiskUpům a kduchowenstwU mčl: !,Slyssel gsem

Pane! wolagjcj hlaš twúg a hrůza pogala mnr;
Uzťel gsesU bťrmeno, kteréž gsi na mne wložčl a
aUzkost prončfla kostč mé. W gakém pať smčrU

gsau břemeno to a mú slabost: aneb tato dů:
stognost amú nicota? Co gest hrůzněgssjho nad
wznessenaU hodnost bez zčxslUhy q nad fwatý aU:

řad, ťdyž plni gsme hřjchů? Q ty, kterýž gsi
toto břjmě na„mne wložčl, pomoziž mč ge nšstč!
BUdiž wůdcem mým a maU podporaU. Udťl
mi potťebné sjly, kterýžro gsi k prúci mne po:
wolal a tjži tUto na mú ramcna wložil!eč

Sw. Lcot

1 šš

(šemm 2. áš úZZumpt.) Bůh pak, genž rúd
slyssj neiš zač bychomkoli prosilč podlé wůle geho,

(cf. l. Zan
rdlčrbn

5, 14.) neoslosseldskraussenaUmo:

dsiUžexbnjlea swého,

ale Udčlčl mU maU:

drostť a roZUm grho nadal opatrnostj a srdce
grho neobroženostj a stňlostj; načež se on gal
wesskrré powčnnosti roznesseného aUřadU swého
wyleonňwatč .a wsse, což opatrnost a maudrost
lťdskú kčxzala bedlčwč plniti.
Qn
neybedlčwčgč ke wssem zňležitostem

ným

wybral

přihljžel co
sobť swčťe:

si z dUchowenstwa ty

neymau:

dřegssj a neydokonalegssi muže za rč:dce, š dwo:
gčtaU borlčwostj potjral hřjch, wsstěpowal ctnost
a wcregnť č potagmU roznťcowal w srdcjch wěr:

nčho kťesťanstwa žiwaU wer, pewnaU naděgi,
auččnliwau laskU Slowo Božj plynach z Ust
geho lčbč a

mocnč pronikalo

srdc: lidskň a

přinčxsselo neočekčxwané owoce.
Zřjdka kdy mč:
UUl se žč:daného auččnku; a to proto přede
wssjm, že což kčxzal, to také neyswťdomitěgi sňm

zachowawal

waruge

se i stjnu hřjchU W

Utxobč gebo nenalézalo se žadné žadosti po
zbožj a slčcwč swčtské, žadné chlauby, žadné
myslč marné ani tauhy po rozkossjch swčtskúch;
w nťm Uanly nčxružčwosti wesskeré a žeidostč
srdce, a zdňlo se,že wsselčký traud k hřjchU Uhasl.

Qn ožiwowal dennč roer

swau búznj Božj,

wjra tato zplodčla w něm lúskU, a lč:ska opět
wer žčwila dobrýmč skUtky a Ukazowala grmu,
coby ččnčti aneb čebo by se warowatč mčl; dobré
pak swědomj sjlčlo opět naděgč geho tak, že ani
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w protčwenstwj nezanal anč w sstčstj se newy:
pjnal, nýbrž wždy swatý poklid w srdcť zacho:
wal a tichost w twúřč gewčl. Co neyaUčinti:
wěgssj prostťedek k přemoženj lčdské núrilžiwostč
welmč schwalowal UeUstČlé modlrnj, časté posty
a hognč almUžny, Ueboť gedčné tťmito pro:
středky, ťjkčanl, dagj se zahogčlč rúny w bogč
š neprjtelem lčdským obdržené Bůh se tjm smjřj,
hřjch wyleořenj, pokUssenj premůže. d)Budeteli
podlé těla žčwi, zemťete: paklť dUchem skUtko

tčla mrtwčtč bUdete,žťwčbudetee (Řjm 8, 18)
Welkých starostj a bolestj zpusobllt swaté
mU papeži kacjři, tenkrate gedowaté blUdy swe
š welkaU ossemetnostj roztrUssUgjce; zwlússtě ale

Restoriané a Eutychiané čťli Monofysité, kteťjž
prúwč toho časU bylť powstalč a še starssjmi, totťž

š Mančchép, Nrianh, Donatčsty a Prefcčllčanisty
se spolččwsse šgednocrnan silaU na swataU pra:
wowčrnaU cjrkew dorúželi tak, žeby byla mu:
sila tehdčaž padnaUtč, kdyby gi nebyl Bůh na
skčxle newywratné wzdčlal. Leo gsa pastýřem
bedliwým o fpasenj stúdečka swěho dbalým, wy:
nasnažowal se wssemožnč, zdalťby poblaUdčlé bra:
try od zcestného Učer do lůna cjrkwe přťwéstč
nemohl.
Dopčsowal gťm a rňznýmč důwody
blUdy gegčch potjr.al; on wysjlal lčsty k bč:

skUpům a powszzowal
gich, abh se blUdné:
mU učenj naq odpor postawili a wer katoli

ckaUszžčle hagilč Sam wykladal ŘjmanUm
aUstnč prawé Uěenj,aaaby před dblUdhge wh
střjhal, wjru katolčckaU podstatnýmč důkažy twr:

Sw. Leo.
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dťl; on také š muži maudrostj a bohabognostj
wčhlasnýmč o blaho swaté cjrkwe často sé ra:
djwal a mnohé také skačmy swolal, na nťchž by

se prawá

wjra wyklč:dala, bludy ale se zawr:

hly. Neyznamenitčgssj zagisté byl fnčm Chalce:
donský rokU 451 protč Eutychowy na kterémž
od 680 bťskupů prawau wer kasolčckauproti
blUdU Eutychčanskému wyssetťitť, wyložiti a
Utwrdčtč kč:zal, kterúž takto znj: )ZW KrislU Je:
žjssč gest gedna gen ofoba ale dwč přčrozenostť,

gedna Božskú a gedna lidska, kteréž co neyau:
žegť spolu gfau spogeny, tak že sc odlaUččtč a
rozdwoqťtť nedagj, negsaU wssak febau smjssené

aneb gedna od druhé strawenée

Kdo nechceš

od prawé wjry se odlaUčťtť, adrž se pokorně
uěenj cjrkwe a warUg sr, powolém k tomU ne:
gsa, š blUdařč se o wjru hčxdatč. Swč:rů a
húdčxnj o zúkon warug se
e:,gakož ť člo:

wčka kacjře po gednom čdruhém napomjnúnj,e
tak radj sw. aposstol Pawel. (Tčt. Z, 9. 10.)

Pončwadž ale ijra

bez skUtků mrtwa

gest(( (Jak. 2, 25.) a k spaseqj nepostačuge to:
lťko wěčťtť, nýbrž č plnitč se mú, což wjra k za:

chowúwčmj núm předstange:

protož také pa:

pež tento č welčce o čťstotU mrawů horlil,zwlú:
sstě na to tlaěil a k tomU hleděl, aby ducho:
wenstwo dle swatosťč stawU swého se chowalo,
a aby žčxdný nehodný na kněžstwj aneb bisk;xp:
stwj se neswětčl. :ReaUh,oUné obsowúnj před:
stawených, řjkúwal, žťwqtem gesť poddaných.e

Prawj

se, že k té opatrnosti powšbUzen byl wi:
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dťnjm, kteréž měl, když se pp čtyřidcelč dnj na

hrobť swatého Petra za odesstěnj hťjchů fwých
delil.
Tu zgewčl se “mu sw. Pelr a ťekl:
:uGčx uoroidowcxl za

tečše; hřjchow,é twogj

gfau

tč odpusstěnč; ale na to pozpr dňwey, na koho
ruce .kladeš, z toho nčkdy poťet wydúš.e uu
šNeskladey ruku rychle na žadného, aniž mčg
spolku 8 cťzlmi hčjchy.e (1 Tťmot 5 32 .)
Yn fw. pape na whroracenj kacjřstwj,
nimčž se zm.isstě ťjš řeckčcčilč wýchodnj bauřťla,

horliwč pracowal a ža blaho sw cjrkwe fe mo x
klťl; nropominul také starali se o ťjš zapadnj
čili ŘjmskaU, což se w neygasnčgssjm swětle ofci
žalo, když Ntrila, kral Hunnůw, pťjgmjm dbič
Božje k Řjmuťtčchl, strach a hrůzu před seban
žena Giž byly mečem a ohněm popleněny da:
leké wlasti: Řecko, Panonsko a Německo: qčž
bhla wywracrlta welkú a pewna mčsta Yquileja,

TčciUo,Milan,

Mantua, Kremona, Berǧama

a m g an wzteklý diwoch Nttčla 8 hordami
swúmč také Řjm roywratťli chtčl. Řjmané ne
wědauce si ani rady ani pomocč mřeli strachem.
Nle fw. Leo w hrozné tc době Uzawrel š po:
mocj Božj hrozjcj zfazu od mčsta odwrútťtč.

Neyprw napomjnal Řjmanp, aby fe kali, mo:
dlťli a pewně w Boha danali, sam gimwtom
we wssrm wzorem a pťjkladem gsa, pak posta:
wil se w čelo poslům a ssrl hruzonosnénm roj:

tťzč wstťjcš tau peanU naděgj, že Bůh nr:
opustj, ktrijž w nčho danagj, a že swatj apo
sstolé Petr a Pawel ochranan a sstjlrm ml:

Ew. Leo.
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budau a zahUbu od lťdU a od mčsta Řjmského

odwrasj

Tam, kdež řeka Mťncťuš do Padu

wtěka, lam setkal fe w raUcho papežské odjn,
š hrůzonosným kralem, kterýž geg mťmo nadanj
8 neywětssj Uctiwostj přigal a laskawě poslau:

chal, takto mluqu“ho: :Tyš podmanťlsobč we:
sskerý okreš zemský, tobč také Určeno gest pod:

manitčsi r Řjmany, wjtězi nad wssemčnarody;
nhnj „gedlné to

mohl

prosime,

abyš

také sebe pře:

kterýžto wsse ostatnj pťemabaš

Když

pocjtilť zlý bťč twůg: kéž nynj kusj ť dobro
tčwost twan; buď že wyznagj, že přemoženť gfaU:

buď že dobrowolnť wsse wykonagj co žadaše
N krwožjznťwý tyran obratčl fe k nemalému po:
dčwrnj wssech okolo něbo gsaucjch šxcelým woǧ:
sťeašmu
zpčt.

Nčkteřj

z důwčrnjků

túzalč

fe ho,

proč na slowa kťesianského knčže tolik dúwú;
načež odpowřděs, že po bokuemlijcjho papeže
wťděl dwa starce stogjcj š wytasenýmč mrččhro:
zjcj šabťtč ho, paklčbh nedbal na ťeč geho. J
domnjwagj fe křesiané, že to byli (w. apossto:

lowé Petr a Pawel
x.Danagj

patronowé N,jmsstj w

w tebe, kteřjž znaqj gměno twé: ne

boť gsi neopUstčl hledagjcjch Tebe, Hospou.inee

(Žalm 9, 11.)
S nrwhslowitedlným plésanjm wjtalť Řj
mané wracugjcjho fe papeže djky mu wzdawa
gjce, že gčm pokog wymohl a celau Jtalčč od
nepřjtele obhčxgil; afe Leo wsse to Bobu přťpi:
sowal a lčd napomjnal, aby fw. Nposstolům za

udčlenau ochranu děkowali, a nynj nowý, pra:

á
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wokřesianský žiwot wedaUce, hněwUBošjho proti
fobčxUepoanzelč che.ju Lidé wssj wjry prč::
zdnj

nechtčgj Uwčřiti, že Bůh

zwsseobecné po:

hromy: hlad, wognU, mor, neaUrodU a g. pro
hčxjchy na naď sesilú a protož wždy k giným
prostťedkům aUtočisslč swé brúwagj, gen kU po:

ťúnj nťc.u:Množj
ssnjka, ale toho,

bččowě(pťichúzegj)na hťj:
genž nadčgč sklčxdč:w Hospo:

ťšťna, milosrdenstwj obkljčj.t (Zalm 31„ 10.)
ijané
zapomnčli w krč:tkémčase na dobro:
dinj, kterčxž gim papež prokúzal, gako č na
Uapomenutj geho; Upadli jopět do pčedeřslč ne:
wúzanostt“ a prostopňssnostč. Wssak pomsta Božj
brzo ge zastjhla.e

staťowna
EUdorča chtjc mstjrč se nad
Mjarťmem, wražedlnjkem manžela swého Balen:
tiničlna, zawolala sUrowě roty Wandalské pod
Genserichem kU poinoci. Genserich horlťwý Nrián:
ského kacjťstwj zčcstupce, pťeplaroil fe š wogskem

fwým ž Nfrčkh a ssel Upřjmo na ij
Řjmané

455.

chwěli se strachem.š TU sljtowaw

se

papež Leo, ssel nynj kU kréalť a plosil o Ussetťenj

mčsta a o smilowčmj, ale tenkrúte newymohl
nčc ch,e, než že město sice bylo wydrancowčmo,
chrčlmowě ale a ostatnj staxoenjže nebyly boťeny
a že se nikomU na žťwom neUbljžilo.
Po odtúhnmj nepťjrcle wynasnažowal „se
swatý papež, kdež toho potťeba žčrdala,xpomčchati.
Wkapowal zagaté, tčssil zarmaUcených, wszzoex
wal každého kU pokčmj, kostely oprawowal, zaš
opatřon)al olanpené nowým núbytkem chrčmloš
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wým a wssemožně o časnau čwěčnau blaženost
gednoho každěho pečowal. Qpatťčl též no:
wým klenUtjm chrúm fw. Prtra, oprawil ble:
skem poraUchaný kostel sw. Pawla a U Placidčr,
sestry cjsařů Nrkadia a Honoria, wyprosil, že ge
znamenitýmť obrazy a sochamč ozdobčtťdala. u
Take řjdčl a sprawowal po 21 let loďkU cjxrkwe
swaté w čaš neybaUřlčwěgssjš welkau maUdrostj
a silau, an konrčně dne 10. Lťstopadn roku
461 Umřel. ZúslUhy geho o cjrkew a celé člo:
wččenstwo gsaU nesmrtedlně tak, že wssjm prú:
wrm ::Wčlčkýme fe nažýwc?. Třlo geho pocho:
wčxno bylo w kostele sw. Petra;
pozdťgi ale
wyzdwčhlo se opět a dne 11. DUbna na gčné
mjsto w tomže kostele se pťeneslo, odedž také
pochčxžj, že Ua ten den srúňtek geho se swětj.

Nošgjmšnx?
xNeaUhonné obcowčmj pťedstawených žčwo:
tem gest poddaných,e ťjkciwal sw. Leo a to wssjm
preiwem; neboť zagťsté fe darmo namčchčx, kdož
mrawy gčných naprawťti chce, súm pak na po:
lepssenj swé nedbú. Gakci to possetilost! My
chceme, aby lidé wedli žčwot dokonalý aswatý,
samč ale w bezbožnosti trwcimrl; giným roškazu:
geme ctnostč, samč ale pússrme hřjchy! Zdalčž
tjm sami febe nezatracUgeme?
„

Žčxdný zčckon neaUččnkUge tak mocně, gako

když žňkonodúrce skutky swýmť geg hlúsú, neboť
hlaš skutků gest hlučněgssj a patrnčgssj, nežlč
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hlaš austnj; onen mú za spogence každý čin,x
kterýkoli se stane: trnto ale zazwonil a Umlkl;
hla8 austnj hýbčl srdcem awym:cuge slzU zoka,
ale hlaď skUtků túhne núš mocnč za srbaU.
Darmo přťkazugehospodúř pracowťtost, kdež
súm se lenosti oddal: amatka budr na prúždno
dceřř o búzni Božj mluwiti, samalč w prosiopú:
ssnostech si lčbuge. Kdež

se střjdmost a

ěčstota

nekúže skmkem, tam slowa a napomjnanj nťc
nespomohau; kdež skaupost a lakomost danUge,
rukaU kU pomocl sstčdrých nrhledeh Protož dj
pjsmo swatč: :dTh, klrrnž gčného Učjš, klerak
sam sebe neučjš? ktrrý kúžeš, že nema kradeno
býtť, sam kradčš; kterož prawjš, žr nemagj cč:
zoložili, sam cizoložjš,e kterýž se zakonem chlUbjš,
přcstupowanjm zakona BobU neUctUčinjš (Řjm.

2, 21 a 93)

Kdo sice dobťe slowy napomjna,

zlým přjkladem ale gťnak okange, podobrn gest
sťawčteli, krerýž to, což gednaU rUkaU wystawčl,
druhaU onět boťj. Z ničehož nežpúsobj, kdož
přč polepssenj mrawů
nepočne sčxm od frbe,
aakdož chre Udnsitč núružťwostť blčžnjho, mnfj
dřjwe udusiti swčx wlastnj; nebo kterak bhš
smčl ťjcč kbratrU
swémU: OBratře,
nechať

wywrhU mer

z oka twého; sam w oku swém

břewno newida?(( (Lukči 42)

Q gak bjdnj

gsmc my lťřé! w domě swém býwame newť
domúmč krtky, na Ulťci ale ostrowťdy; co nčxm
schazj, nrwjme, aniž se o ko sťarúme, blčšnjho

wssak nrdostatkh radi pozorugrme: a radč by
chom ge naprawčli. Q possetilost nad possetť

Sw. Lco.

163

lostč! Mh wynasnažUgeme fe bližnjho na cestn
spasenj Uwéstč, famč ale Upřjmo do zarracenj

běžjme.
My chceme,
aby on Bližnjmn
swatým fe př,
staž
sami
pccleďúbly
býti woljme.
geme nebe, samč 8 prklem hdrachm spokogeni
gsaUce., u J Uzdraw tedy lékařč neyprw sebe
scim a hleď, abyš fč:m sebr naprawčl, než blč:
žnjho naprawowatč počňeš, wčda, že fdožby čč:
nčl a Uččl, ten welčký slamč bUde wkrňlowstwj
nebeském.er (Mat. 6, 19.)
dWssecko, cožbykolč řeklč wč:m (Učťtelowé fa:

rťzeyssrj), zachowúwehre a čiňte, ale podlé skUt:
ků gegich neččňte: neboť prawj a neččnj.a (Mat.

23, 3.)
x,Wy gste swětlo fwěta.nu Tedy swěť swčtlo
wasse před lidmč, ať wčdj skUtky wassr dobré,

a slawj the

nassrho, genž Zest w nebesich.eč

(Mat. 5, 14. 16.)
deyž

geden stawj a drUhý bořj, což pro:

spěgr gčm, gedčně prč:cr?e: (Sťrach .34, 28.) e
))Dey na febe pozor i na Uťenj: a w tom
trwey.
Nebo to ččně, č sňm sebe spafena Učč:
njš, č ty, kteřjž tcbe poslauchalč.(( (Tčm. 4, 16.)

ue))ťodlčtbrc.
Š Pane

Ježjfsi Kriste! prawdo a lčxsko

wěčnú. Ty xgsi nč:m Ukúzatč rcičil crstu k žčwo:

tU wedach, cestU aUzkaU sice alr gčstaU; ú ne:
dopausstěg, prosime, pro gméno fwaté fwé a pro
zúslUhy slUžebnjka swého Leona, paprže, abychom

164

Duben.

se gj kdy spnstilč a na ssirokan drčchn swťta
přestaUpilč, nýbrž račiž nňš silitč, ať wytrwč:me

Č ssicknč
powolémj
swěm. rodičowé
Propůgč a milostiwě„
abyi
předstawenj,
hospodčxřowé
wssickni,

gťmž gsi dUsse bližnjho

wždy zúkonů Twých swatých
gegich swjtilo před lidmť, aby
ky gegich dobré, a tak swaté
x chwčxleno a welebeno bylo
Blmen.

swěřťlč rélčil,

pilni bylč a swčllo
wčdjny byly skUt:
gm,éno Twé aby
na wěky wčkůw.

. Na dšlessnj den připadcčjgesstěswátek: W Pergamč sw.
!lntlpa, kterož za cjsaře Domicxana do wola z kowU slitébo a
ohnčm rozpálenčho dán a tař umučen bpl. uu W Saloné w
Dalmatit fw. biskupa Domnia, kterýš 8 osmť wogákp umučen
bapl. uu W Gortiné na ostrowě Kretcnském sw. bčskupa Fie

llppa. u W Nikomedii sw. kněze Eustorgra. n

We Spol;tě
fw. Jfaaka mmcha a woznawačc. ou W Gaze sw. paustewmka
Barsanusia a m. g. sw.

10aee

Žiwot sw. Sabh, mnčednjka.
.é

u

Swatý

Sabaš

No 370.

pochčxzelz nč:rodU Ǧothr

ského, kterýž od nčkolika stoletj w Dacťť a we
wůkolnjch kraginčxch seděl. Kdy se Ǧothowé kU
wjťe křesťanské obrěctili, newj se, aniž 8 gistotaU
ťjcč lžr, gak a kým prwnj znúmost o KrťstU se
k nim dostala. To wssak znčxmo gest, že milo:
stnč U nich wjra křefťanskň kwetla, protože giž
rokU 325
gegčch bťstUp Theosileš
cjrfewnj

Sw. Sabaď.
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sněm Niceyský podepsal uu NedlaUho Ua to
nastala pro cjrkew Ǧothsďau welmi trnchlčwa do:
ba. Nthanarich, kréal Ǧochský byl lčtým poha:
nem, a ten si předsewzal, gednak proto giž a
gednak ze zasstj k Řjmanum,
8 Uimlž neustale
boge wedl že kresťany zahladj, genž sc pťizna:
wali k wjre Řjmanu, nepřatel gcho; načež i
hned gedni, co dňjrn žapřjti nechtč!li, Usmrceni
bhli, druzj ale beze wsseho faUdU na pauhé po:
dezřenj, že kčesťany gsan, mUčeni a wražděnť.

be

gméno křesianské tjm rychlegč se zahladilo,

rozkč:zal kreil gakausi modlU na wůz pěkně ozdo:

bený naložťtč, po domech kresianských woziti,a
obhwateli gegich nUtitť, by se gi klaněli. Kteřj
tak Učinťtč nechtčli, těm zapalili se domy, a

stalo se, že i gednaU kostelš

mnohými ženami

a djtkamť, w nčm aUločťsstě hledaqjcjmi taklo
šbořel. Mezi mučednjky w lčch časechod ǦothU
Usmrcenými gest geden z neyznamenitěgssjch sw.

Sabaš.

Swatý

Sabaš

we wjťe katolčckúwycho:

wčm gsa, nawykl si od neyautlrgssjho dětťnstwj
wesskeré zč:konh gegj co neyswčdomťtčgi zacho:
wč:watč, tak že č neymenssjmu hřjchU pilně se

whbýbal.

dGeho

k!ojra,(( pjssj o nčm stařj

letop:so,wé, ))byla čťstč:, geho poslUssnost kU spra:

wedlnosti ochotnč:, geho tichost a
wrlilečx,že wssem za přjklad slanžťti
kném mluwenj nebyl sice zběhlý,
drosti, a gakleoli pokog nad mer

skromnost tak
mohl. W pč:
ale pln mauu
milowal, nic

ménč horlil wssrmožně pro prade,

až č mo:
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dlaře k mlčenj prčnutil
Qn netaužčl po nččem,
než po dokonalosti a po dobrých skutcjch, staral
se pčlně or zpěw cjrkewnj a o chram Paně, ano
súm wraUcně slécwu Božj prozpčwowal. Ne:
dbal ox penjze ani o zbožj zemské, 8 tjm ney:
menssjm fpokogen gfa. Postil se každodennč,
modlil se téměť bez přesiémj, wyhýbalese wssj
mjarné chwč:le, a lid ostatnj

weelmč brdlčwč k bo:

habognému obcowňnj napomjnal.

Geho wjra

bwla w lčlsce auťčnliwa, protož gč negen srdnatě

hč:gil, nobrž,i smrlj fwau potwrdil.e

UmUčenj

geho stalo se nčxsledownč:
NokU 370 Usurslč fr nčkteřj auřednjci a
pč:nť Gotdsstj, že wyhladj cjrkew Krčstowu, a

za tjm aumyslem nutčli kresiany gjsti od masa
modlam obětowaného, a ždrahagjcj fe tčlesně
trestali ano i žčwota zbawowalč
Nčleteřj dobromyslnj pohané, chrjce pťj:
bUzné swé muk zbawčti a na žčwč zachowatť,
Usneslč se, že křefťanUm čiste a neobťtowané
maso pťedložj, a protťwnjky gegich tak ofla

mau

Takowé pokryrstwj nesl Sabaš

welmi

nemčle, a protož anč fam od toho masa ne
gcdl anobrž wssem weregně prawil: že ncmůžc
w prawdě kresťanem býtč, kdož takowé maso gj
ijto
zpusobem zabranťl owssem, že wssčckni
w osidla ďabelska neupadlč; ale tč, kteřjž tuto
lest byli wymyslčlč, tak protč němu žanewřelč

žr ho w prwnjm rozhorlrnj i změsta wyhnali,
brzy ale zaš nažpět powolalč wu :Blaze tomu,
kdož se nedčc lstj pokrytců podwéstč, nýbrž prwnř
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w službč prawdy stogj. Radčge pokrytce za:
hyne a gako pawuččna daufúnj geho.e (Job.
8, 13. 14.)
Když přjsstjm rokem pronúsledowúnj po:
znowu
wypuklo a úřednjcč křesianyx sťjhalč,
UmlUwčlč se pohané, že modlčxm občtUgjce, při:
fúhatť budan, že w mčstě nenj anč gedčného
slčsťana. To Uslyssaw Sabaš,xwessrl mezč ně,
a odhodlanč prawčl: ))Rčkdo za mne nepřčfú:
hey, neboť gčx gsem křesianem.e WťdaUce poba:
né opětzmařený obmysl swůg, Ulerylč neyprwé
přjbuzné a pťéctelt swé, a pak přjsahaU ztwrzo:
walč, že w celém mčstě mčmo Sabasa giného
křestana neni. J musil se tedy postawčti. NU:
ťednjk zemský, když Sabasa Užřel an plre dů:
wčry w sprostnostč dusse před njm stogj, tčxžal
fe přjtomm)ch po starcjch a žbožj geho, a Usly:
ssew, že krom odčwU na sobč prančc gčného
nrméc, prawčl potupnč: dTakowý člowčk ne:
může nčxm anč prospětč, ani sskodčti,e a wyhnal
ho. m xTak w posměchu zagisté gest fprostnosť

sprawedlčwého. Qna gest lanlpa polupenč: w
mysslenj bohalých přčprawenú k časU uloženému.a

(Job 12, 4. Z.)
Noku 872 wypuklo opět nowé promisle:
dowčxnj. Mnozj fřesťané Ukrýwalč se gak gen
mohlť, ǧ súm knřz Sansala opustťl mčsto, a do
wlastč ijské
UstaUpčl.Kdy. pťčssla wrlikčx„noc
wydal se sw. Sabaš na cestU,kU knčzčGUt:
chčkowť, U Učhož hod welčkonočnj slawčti

Gdaucij

chtěl.

zgrnžčl se muž wyfoké postawy a
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welebněho pohledu a prawil: aby se nawrútil
do domU kU knčzi Sansalowť
Sabaš wěda,
že knčz ten w čaš pronasledowúnj do wlasti
Řjmské odessel nedbage na slowa welebného
mužr, dale se bral, an z čista gasna takowé
Umožstwj snčhU napadlo, že dúle gjti Uemobl.
Z počal se domnjwati že to z řjzenj Božjuho
se dčge, a nawrč:til se š wefelau kU swým,j!l
nčchž také skUtrčnč kněze Sanfala nalezl. Z wh:
prawowal mU mUž Božj wsse, což ho potkalo.

erkonocč slawčli pospolU. W noci ale třetjho
dne wrazil NtharčdUš, syn gednoho knjže:e, š wel:
kaU rotaU do domU knčže Sansala, nalezná ho
an spj, swúzal ho a na wůz whodil. W tU
chwjli byl lafé Sabaš swěxzčxn
a ččřenahý trnjm
wlačen, holemť bit a UkrUtnč, bťčowán. Trpčli:
wost gebo a wer nepťemohla žadnú UkrUtnost
a žúdnú muka. Když nastalo xgťtro drUhéhoj
dne, a na těle geho anč grdčné znčcmky pťestč::
lého Utrpenj w pťrdesslé noci nedylo, promlU:
wil k mUčitelům swým radostnýmč slowy: :aCož
gste mne,e prawťl, ::newlúčelč nahého a bosého

trnjm a kťowjm? Wizte teď samy nohy mé
zdali kde porančny gsau, aneb zdalč na tčle
znamenj ran naleznete, kterýmiž gste mne Ubilč.
TaU řečj Uad mer rošhorleni, wšali modlařč
naprawU od wozU, položčli na ni Sabasa na
znak a zawúžali rUce geho na oba konce osy,
pak napnuli podobnč nohy geho a mUčťli geg
co neyUkrUlnčgi témčť po celau noc.

taU pracj Umdleni Uanli,

Když ale

přisjla gistčx žena a
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rozwazala ruce a nohy geho. Nčkoli by fe byl
nynj Ukrýťť mohl zůstal nicménč neohrožeUč nax
mjstě sweho Umučenj a pomahal ženč dobro:
dťgné w prč:cť To když se rano Ythariduď
dowědčl dal mU opčt rUce zawázatč a Ua
trám geg powěsiti. RedlaUho na to přčssli nč
kteťj pjoslowč Ntharčdonoy,d nesauce maso zjobčtj

modlčxřských,a domlauwali Sabasowča knťi
Sansalowi, aby gedlč a žčwot swůg zachranifš
Sansala odpowčdťl: :My z toho gjsťi nrbn
deme, neboť gest nam to zakazémo, řeknčte Ntha
rťdowi, ať nécš gen Ukřižuge aUeb gank Utralj e

Saba.š otéczal se: :Kdo posjlá tyto wčcť?e
Qni odpowčdťlť: ))Naš pan, Nthariduš c( Načež
Sabxaš: :Grden gest Pán, Bůh, geUžgest w
nebesjch. Zahnbné tyto pokrmy gfau Uečisté a
neswaté, gako sám YtharidUš, kterýž ge posila!e
TaU ťrťj rozzlobil se geden z slUžeijků Nthcrrřu
dowých a Udcťil Sabafa osstipem w prsa tak
nerč:znř, že se wssčckni domnjwali,

dže od tč rciny

Umťjtč mUsj. Yle Sabaš,u genž pro pewnost
wjry Udeřenj ani .nepocjtťl, řekl núsilnjku tomu:

to: ))Ty mysljš, žr mne tau ranau zabťgeš:
wěz ale, že gsem xgť ginúk Uerjtčl, než gako kdy:

by Ua mUe chUmúč wlny padl.e J nebylo sku:
tečUč žádUého porančxtj na Učm k fpatřrnj

:Když Bůh š nami, kdož bude proti nam ?e

(Řjm 8, .31)

Tyto podčwné wčci na Ntharťda pranťc
neaUčťUkowaly, ba naopak srdce lǧrho gesstčche
fe zatwrdčlo, tak že statného wyznawače wjry

j žo
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Usmrtiti wrlel xJ propússtťn fnťz Sansala,
Sabaš ale wlečenbyl k recc, genž slowe MUseUš,
kdežUlopen býti měi Pamětliw gsa zúkona Púně:
že bližnjho mčlowatť múmc gako sebe samé, otéc

zal se Sabaš: :Co pak prowťnťl kněz San
sala, že ůe mnaU odorawen, nebude?a dDo
toho ti nčc nenj,e odpowědčli katané. TU za
ďlésal Sabaš newýmlanaU radostj, řfa: :BU:
dťž.pochwúlen Pane, a welebeno gméno Syna
Twého na roěky, Nmen NtharidUš odsaUdčl sebe
samébo kU smrti a k wěčné zahubť, mnexale
posjlú kU wečnémU žčwotn

o Pane

Tak

ljbilo se tč,

a Bože, še slUžebnjkemswým.e .J na

cestč kU řece xwelebil

Boha

neustňle,

že bszo

zbawen bUde wssech strastj, a blahoslawenstwj
wěčného dosahne
Když k řece pťčchňzeli, ňtlU
wčli katané mezi sebaU: lee,
člowěk tento gest
newinný, propUsťmeho; Whariduš se o tom nč
čehož nedowje To zaslechna Sabaď, ťekl: dCo

to mlijte?

proč raděgi nekonúte, což wam roz

kazčmo gest? J

widjm ga,

čehož wúm widěti

nelze. Hle, tamso giž stogj, kseřjž mne do wčč:
Ué slč:wy Uwedau.e
Po těch slowech wšali

ho služebnjci Ntharidowi,
pťiwňzali mU na
hrdlo bťemeno, a do ťeky ho uwrhli, w njž on
také ežiwot dokonal, we čtwrtek po Welkonocť,

to gest dne 12. Dnbna 272, we “38. roce
wčku swého
Wražedlnjci wytahli potom mrtwol a ne:
chalč ho wedlé ťekn ležeti. Nle am drawa zwřč
ani ptactwo netklo se ho
TU wzalť geg kťe

Sw. Sabaď.
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sťanš a bedliwř Ukrylč; na tý ale poslal ho

Junčuš Soranuš,

mu

welmč Uúbožný, do

Kapadocie, do dsnoe“wla č, mage za to, že nelze
dražssjho a stkwostnčgssjho daru swým kraganům
dčxti, než gest tělo sw. mučedlnjka Sabasa.

Nozgjmúnj. e
Sw.

Sabaš

aUhlawnjm gsa Ucpřjtelem

wsseho pťetwaťowúnj

chtčl tafé trpčti,

a křiwčho swčdertn.ne,l ne:

aby ginj se pťetwaťowali a

křiwého swčdectwj děcwali, byťby pťťtom doxpa:

trnčho nebpzpečenstwj žiwota Upadali. Bohdeyž
bychom my podobnč smeyssleli a gednali, boh:
deyž by něcm pxrawda mňegssj byla Uad wsseliké
zbožj pozemské a nad žiwot. Yle Uahlédnemeli

do swčta, ach, co tU spatřugeme? Bohužel Uic
gčného, než že lid nazche miluge lež a 4Uenéa:
wčdj upramdy. Nch, gakých tu lžj ,slysseti U
prodawačů a kupowačů, upťedstawených a poda:
ných, hospodúřů a čeledjnů, až ku dčtemedo
sskoly chodjcjm, žeečlowěku při tom až hrozno,
kdhž powúžjx, že xBčih zahnbj wssecky, kteťjž

mluwj lež.e (Zalm 8, 7.) Co tu auskoků,
pochlebenstwj, pťetwaťowúnj, lichých slčbů, za:
kljnčmj, křiwého přisňhúnj, a to wsse gediné
k tomU cjlť a koncč, abychom bližnjho oklamalč
a ossidili,oprotňocnstwj Učgaké od scbe aneb pd
přč:tel swých odwrčetčli, aneb gakéhosi ziskU se

dopjdilč! Yle xHospodin má w ohawnosti ga:
žyk lžčmý,

srdce,

kteťéž uklč:dú mysslenj zlň

170„

Duben.

á sxeoědkadfalessného whnássegjcjho

6, 16uu19.)
dosti nebhlo,

leže.e (Přjsl.

N wssak gakoby na tom gesstě
že sami e přetwaťUgeme a křč:

wšho swědecrwj dč:wňmep, kdykoli se núm .to
zdň býtč prospčssné, i giné ke tomU zawňdjme
rozlččnýmč aUskoky, aby núm k wůsčbuďoanstnč
bUď pjfemnť

křťwč swčdčili.

TU

ge Uplě:cjme

prnťzi a dary, tU slčbUgeme hory doly, tu do:
konce i pomstaU wyhrožUgeme, nebudauli gak
chceme swědččti a gednatť. Gest bolestno č zby:
tečno přjklady Uwádčti, anť kdo gen :rochU

do žiwota lišského nahljdnnl, o trpké té pra:
wdč fe pťeswědčj, a nikoho tagno nenj, co
mnozj rodičowé podnikagj, tU aby syna od stawu
wogenského oswúbodčli, aneb ǧinak,

gak ťjkčl:

me, zaopatřilč; tU zaš aby dcerU za mnže
wdali, ancb od hanby swětské oswobodili; tU
opčt abh zadlužené zbožj pťed wěrčtelč ochra:
nčli, aneb glnych prospěchů si dobylč. Nle
wě te, že
))Usta, kterúž lhau, zabjgj dUssi.e (MaUdr

1, 11)
))Protož složjce lež, msthež

prade ge:
4 2.5) a
ONelžetegednidruhým;e (Kološ 3 9) ale
OMlthe prade
gedenkaždý š bližnjm

denkaždý š blčžnjm swým.e (Efeš

swým: prarodU a sand pokoge suďte w branč:ch
swých; a gedenkaždý zlého protč pťUelč swemu
nemyslete w srdcjch swých, a přjsahy lžčwé mž
milugte: nebo wssecko to gest, čehožnenáwidjmž

prawj Hospodin.e (Zachar. 8, 16. 17.)

u

Smu Hermeneǧild.
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Modlitba.
DlaUholč,

č:uBože!x dlaUholč

bUdU mčloč

wati lež a ncnúwidčtť prawďy? dlauholč bUdU
si oblčbpwati lesťa klam? Q Bože! ty praw:
do neskončená, wzdal ode xmne marnost a slo:

wa lžčwú, polož .na rta mci prade a Upřjm:
nost w srdce wleg, abych, stana se prawým
JfraelitaU,

prade

w klerémž klamU nenj, mlUwčl wždy

š blčžnjm swým, a pro Upřjmnost a

prade fwaU si zaslaUžťl tu ťorUnU, ktrraUž pTy
prawdowččný žasljbil gsi wssem, kteřj milUgj Tč

prawdo wččná,xgenžš Bůh.

Nmen.

x Na dnessek připadá gesste fwátck: Wc Beroně sw.
chonq, biskUpa a mUčcdnjka. u W Brcrccnřed
w Portuǧalcch

slp. Blktora, kterýžpro wjru w Krista Pána stat bpl. udWe
Flrmé !p Picensku sw. Blšsie, panny amučednice. u W ijě
fnš. Jnlla, papeže, kterýž wer katolickan proti blndu Nrián:
skmn statně hágil. u W městečkUBapinǧU sw. Konstantina,
ablskupa
mz g. ?w.wpznawačc. u

W Pciwit
sw. Damiána,
x

biskupa,

13.

Žiwot sw. Hermeneǧilda.
Ro Mo

Qkolo rokU 568 panowal we Špaňheljch
král Leowťǧčld, lťtý zústUpce kacjřstwj Nrčúnské:

ho.eTen mčl dwa fyny, Hermrneǧčlda a Nekka:
reda, owssem raké w blUdU Nrčánském wycho:
wané. Chtčge gčm po swé smrti wlčch we

1 74e

Duben.

Spaňhxeljch

pogsstčtč, Uččnšc ge spolUkrčxlč, Her:

meneǧildowi odewzdaw krúlowstwj Sewillskéž
Nekkareda ale U sebexw Toledť podržcw.
Hermeneǧild pogal za manželkUaneǧUndU
ancb ZnǧUndU, dcerU Sčcǧeberta, králc NUstrm
sleého,jhorliqu
a bohabognaU katolččkU.ZxLeo:
wťǧčld oženťl se opťt pg smrtč manželky swé, a

ǦoďwťndU si wzal.
Goďwčnda gsaUc wťrnň
pťstčtelka blUdU Yrčúnského, wynasnažowala se,
newťstU neyprw aUlisnostj a pochlrbowčmjm k
blUdU swémU nakloniti, a když to neprospělo,
rauhňnjťn a tlmenjm4 ano i nélsiljm trpěiiwost

gegj oblomitč. Než, wssr nadarmo; JndeǧUnda
snč:ssela wesskeré lckory a protiwensiij

š tťchosťjx

a trpělčwostj poďin hodnau, a konečnť polno:
cj sw. Leandra, bčskupa, i manžcla swého Hpr:
meneǧčlda, tak daleko přčwedla,
blUdného Učenj Nrťňnského, wer

že odřckna serj
katolčckaU we:

řegnč wyznal. u edDjl dobrý gest žena dobrá,e
(Pťjsl. 26, 3.) xskrze ženU wťřjcj poswčcrnť
gest zagčsté newčřjcj mUž.e (j. Kor. 7, 14.)
Když se Leowiǧčld,

kreexl,jo tom dowědčl,

rozhnčwaw se welice, wyhrožowal Hermeneǧil:
dowi, že mU odegme korUnU ano č žiwot, ne:
nawrútj:li se opčt kU wjře otcowské. Llle kra:
lowic od nč:božné manželky a sw. Leandra si:
len, wzkúzal otci swémU: xže ho chce we wssech
giných sl“nssných wěcech poslUssen býtj, co se ale
dotýěe wjry,
že radčgi jkrč:lowsien.sji žčwota se
odťcknr, nežlčby .zrňdcem grgjm se stal. TU
ťúhl Lcowčǧild U welké sjle proti nťmU a w

Sw. Oermenegild.
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Sedčlle po celú rok hoo oblébl. Widau Herme:
lšeǧild,eže déle brúniti se nelze, Utekl tagnř ť

ijanům.

Když lossak dostč bezpečentam ne:

byl, dal se opčt na aUtčk a přissel neyprw do
Korduby a pak do Qšsera. Než :eu i raro mě:
sta nmsilad sr wzdútť. Mage Hermeneǧild tak:
to dalssj aUtěk zamezeňý,
wzal uautoččsslě do
kostela .w ré naděgi, že otec poswč:tně mjsto w
Uctčwosti mjtč bnde, a na milost ho přčgme. J
přťssel skUrečnč bratr Rekkared, a zarmaUcen
nadj nehodaU geho, slibowal, že ho otec na mč:
xlosi wezme, pakli dobrowdlnč ax fleče za odpll:
sstěnj prosirč bUde. Hermeneǧild byl ke wssemn
wolný, nčc zlého netUsse. Po tťch řečech wessel
i otec do kostela. Hermeneǧčld se mU Uwrhl

k nohúm a prosil o mčlost.

Dokawad

w cko:

stele byl, mčl fe k nčmU xLeowťǧťld welmť přj:
wčrčwě; sorwa ale do táborU přťsslč, zbawčl ho
i hned mssjdozdoby králowské, uwrhl do tUhého
wčzenj a těžkými okowy fpantal.
Ubohý krck:
lewčc mUsil zde wesskeré nehoph fnč:sseti, gako
neyhorssj zločinec, a š hladem a žjznj zúpasirč.

L. 568.

W téro těžkostč ode wsseho swťta opUsstěn,

wzal Hermeneǧčld fwé aUtoťčfstě k BohU; :ne:
boť bljzko ǧšst Hospodčn wssechnčm, kreťjž ho
wzýwagj; wssechnčm, kreřjžho wzýwagj ropra:

wdč.: sZalm 144, 18.) Nrywjre časU ztrúwil
na modlčrbňch, nččehož nežňdage, než sle a
stčllost k nastč:wagjrij
bogi, po ničem netaUže,
než po zbožj nebeském.

Qrec mU časičgi milosť

xg 7.6

Duden.

ua fwobodU slibowal, zapřelť ijru
katolťckaUa
ňawrútjli fe k.blUdům Yrřúnským, ale Herme:
neǧild na ts.i wždy xřjkúwal: že radčgi chce stra:
tťti mťlostf krúlowskan, xwssecka kťňlowstwj po:
zeútská, i žčwot swůg, než od wjry katolčckéodn

staUpitč. Ze to nebyla lčchčr slowa, pošnňmc
dostatečně xz toho , což ho napotom potkalo.
Když sentotiž přibljžila Welkonoc, poslal krňl
Leowčǧčldx gednoho Llriňnského bčskupa k Uwě:
žnčnémn fym:d 8 tjm přikčlzanjm, aby od neěho
welebnaU swňtost přigal,
to že gedťUým gest
prostředkem, ď orcem dokonale se smjřitč, a xna:
byti opčt swobody i ztraceného krčxlowstwj. Her:
meneǧčld, odbyl ho rúzniýmť slowyu, doklúdage

poznowú,

že radčgi žčrootjnasadj,

nežbp wjru

kwolickaU zapřel, aneb nččeho se dopUstčl, xz če:

xhožby se saudťti dalo, že to kacjřstwj šchwalu:
ge.u Přčxté přjležčtostť pronesl núsledugjcj pamč:
tť ul,!os.ďnče
slowa:

:Ztrčxta

zomského krčtlowstwj

fnadno se dú ožťletč, když múme naděgč na
wččné mnoher blaženěgssj.e
Uslyssew Leowčǧčld tyto wčcč, odsaudčl fyna
kjfmrtč.
Někteťj biřicč mUsilč č hned dou žac
lčxřegjti, a wťznowi, že hrdla odfaUzen dgesť,

ozněamčtč. Sw.
ždwčhna

Hermeneǧild zradowaw se, po:

očj k nebč,

rUkaU Stwořčtele

poraUěel dUssč swaU do

fwého.

W tom

přťstaupčl

geden z bťřťčů a rožrazčl sekeraU hlawU modlj:
cjho se, tak že mrtew sklesl. Nebrské fwčxtlo žalúř
ozařugjcj a sladkú hUdba angelskčl zwčstowaly

wččné blahoslawenstwj sw. mnčedlnjka.

Swe Hcrmmcǧild.
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Leowiǧild dowědčw se o tom, lirowal we:
lice skutku swého, a Urmoha swědomj fwěho nčgak

Utissiti, zawolal sw. Leandra, a žúdal ho, aby
gako prwé Hermrneǧťlda, nynj tafě kralewice
chkarcda U wjře katolické wyučorpal. Leander
domlanal
krúlč, aby sčnn takč nawrútťl se do
lůna prawé cjrkwe, ale nadarmo! Ubohý kréxl
pozmiwal siee prade
katolčckčwjry, ale wy:
znúwatč gč nechtčl; buď žc se swých dwořenjnů
oslýchal, anǧ!bo z giné ničemné pťjčiny.

Sw. Nehoť Weliký domnjwagr se, že ry:
chlč nawrňcrnj se núroda Špaňhelske“ho do lňna
prawč cjrkwr gcdčné slawnému Umučenj a oro:
dowčmj sw. Hermeneǧilda se děkuge. ))Kdyby
Hermeneǧild,e prawj, ))nebyl krew swau pro
prawdu wylčl, nebylby také Uúrod k poznčmj
prawdy přťssel, dle slow Púnč: Zc zrno psse:
nsčné padna w zemi, Ueumřeli, samo zůstane,
pakli ale Umřr, mnohý užirck přinese. (Jan 12,

24.) ije,

že sc to naplnilo Ua Wyknpitelč,

gakožro hlawě nassj, zdaž bychom to Ua audech
geho Uskutečnčno nehledaly? Geden totiž umřel
z nčrroda Wrstǧorhskčho, aby mnozj k žiwotu
pťissli. Gedno zrno padlo w zemč, a wzrssla

hognú žeň dussj.c: Tak swatý papež Řehoř.
Umučenj sw. Hermrnrǧilda připadú okolo roku
584 na 18. Dubna, w kterýž den také geho
pamútka po celčm Špaňhelsku se swětj.

178

Dubcn.

N ožgjm cinj.
:Ztráta zemského kréclowstwj dá se snadno
oželeti, když nadčgi múmc na wččné mnohem
blaženčgssj krňlowstwj.e Tčmi slowy dodúwal
si sw. Herméneǧčld srdce, aby neklesl w zcipasU
š pokussitclem, a ta slowa nemčlaby núm také
nikdy z pamčti wypadnami, ano xprawidlem mčla:
by býtť wsseho gedminj a smeysslenj nasseho.
Neboť nrgsme stwořeni pro mrzký tento swěr,
ale k wťcem wznesseněgssjm, k wčcem swčtťgssjm

k blahoslawrnstwj totiž wččnémú. Proto za:
gisté dal núm neydobrotťwegssj Bůh přjmý chod
a proto k nebesům zřjtť a k hwčzdč:m zraky
ano srdce powzneisseti nčxm přikčxzal, abychom

pohrdagjce mrzkostmťswčtskými, hledali neyprwé
krňlowstwj Božjho a sprawedlnostigeho, ostatnj
wsse slibuge, že přidúno bUde. K nebi ledo
hledj, tomU swčt smrdj. Tam w nebesjch, Ney:
milegssj, tam gest prawň wlast nasse, zde gsme
gen U wyhnanstwj.
Nebcsa aUrodnú gsaU na

blahoslawenstwj, swčt ale plodný na protiwen:
stwj. Tam w nebesjch naleznemc odpočinutj
dUssem swým,

zde na zemč gest wsse gen trň:

penj a nepokog srdce. thůrU
tedy posjleyme
sroé žúdosii, wzhůrU swú pťémj. Zemj pohr:
deyme, k nebesům zťeme. Pohrdeyme swětem,
pohrdeyme wssemi dary geho, any se zdagj, že
dobré gsau,ale zlým čťnj toho, kdož glch Uržjwň,
ano ť restU do wlastť nebeské zamezugj. Utťcha
swčtskčc a rozkosse pozemské, nechť gfau poojlem

Sw. Hermcncǧild.
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nerozumných, nňm lčdem krwj KrčstowaU wy,
kaupeným se nehodj, gčmžto rozkosse nebeské,
blahoslawenstwj wěčné pťčpraweno gest. Qnťmč
kdo pohrdú a po. tčchto gcdčnétaužj, ten wezme
steraU núhradu a žiwot wťčný, a kdož nadčgč
mú na krčxlowstwj nebeské, ten tak snadno oželj
ztrč:tU pozemské blaženostč, gak snadno sw.Her:
meneǧťld ztrútU swého krč:lowstwj oželel.
))Anč oko newjdalo,
anč Ucho slýchalo,

anť na srdcelidské wstaupilo, což pťčprawčl Bůh
tčm, kteřjž gcg mčlugj.e (l. Kor. 2, 9.)

))Podlč wjry mťrlč ...
gsau antnjcč a hostč
deme
zagčsté,
núš tohoto přebýwánj
nj od Boha múmr,
wččný w nebesich.

wy núwagjcr, žr

na zemč. čo. 11, 13.)
že byl:lčbh dům zemský
zbořen, že za nčg stawe:
dům nc rUkau Udělaný,

Rebo

č w tomto

(stčmkU)

lkúme, w přjbytek nňš, kterýž gestď nebe, oble:

čenčBýti žadagjcr. (ll

Kor 5 1 2.)

dNebo wssecko, což gest na swětě gest ža
dost těla a žúdost očj a pýcha žiwota, ktrraž

nenj z Otce, ale gesi z swěla (j Jan0 „, 16)
:Nestownúweyte se š tjmto swčleme (Řjm

12, 2)
nygdčmež
tedy k nčmU wen ž staUů,
pohančnj geho nesaUce; nebo nemúme zdc mjsta

zůstúwagjcjho, ale bUdachho hledamee (Žčd

13 13 14)
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Dnldenz

Modlilba.
Pane

Bože! dlauho,

pťjlčš dlaUho taUžčl

gsem po wěcech zrmských, na Trbe a na wťčné
blahoslawenstwj nedbage. Ny lrď gsem! nechci

che loho činiti. Wsse oansstjm pro Trbe, co
mi bUde schúzetč? Ty gsi Bůh můg,

mé ney:

wyšssj dobrě, Ty odmčna mň neywětssj, Ty
djl a dčdictwj mé, a to by mi nemťlo posta:
ťowali? Ty pokrm a nčxpog můg, Ty chléb
nebeský, Ty prameU žčwý, a nrmělbych syt
býtč? J wčťjm Tobč, Uebo prawda gsi, wřťjm
Tobě, nebo dobrota gsi. J nechci od nyněg:
sska che

wěsiti srdce swého na zem, nechcč che

lpětč na rozkossech swětských, alc po Tobě Uechť

žjžnj dusse mú, a paklibych nčkdy se žapomena,
od Tebe se odwracel, b pťitčxhnčmne, b Bože,
k sobč taU lčxskau, kterčxž Tebe na křjž za mne

přiwedla, tak abych gen w Tobě odpočiUUtj
swé nalézal. Nmen.

Tentýž den:

Žiwot sw. Jnstina, mUěedlUjka.
Nj l67j

Geden z neyslawněgssich mužů w drUhém
stoletj, ano okrasa wčkU swého i celé staré cjr:
kwe křesťanské, gest sw. JUstin, wůbec mnčedl:

njk nazwaný,

proto

že wjru

swau netoliko

Sw. Justin.
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mnobými spify proti ússtčpkům Zťdů, pohanů
a kacjřů húgil, anobrž také smrtj gj porwrdil.
Narodil se na začútku dmhého stoletj w
Sichem, w hlawnjm mčstč Samaťskěm, gemUž
napotom Flaoťa Neapolťš ťjkňwalč, nynj ale
NaplUsa. Geho otec , Prišknš , od narozenj
Řek, byl pohan, a proto takě shna Justina w
pohanských powěrúch sice wychowúwal, ale i w
dlerátsném Uměnj

a

we wědúch pčlnč wycwičil.

JUstčn nadún bystrým wtipem a búdawým
roznmem, wynikal daleko nad spolnžúky, a po
ničem netanžil che, než po prawém pozxťúnj

Boha.

be

tedh horach žjzeň Uhasil, ode:

wzdal se wssj silaU na Uměnj mudrckčl, nep:
wyhlňsseněgssj Učitele wyhledáwage. Ze ale tyto
čisťé a

žjznťwé dUssč geho

zadost

Uččniti ne:

mohli, opUstťl ge opčt, až konrčně gednoho ze
sskoly Platonťkůw nalezl, gehož Učenj o Bohu
a o ostatnjch nadfmyslných prawdúch tak frdce
geho dogalo, že fe gťž giž domýsslrl, že dosta:
tečnč maudrým gest, a žej w brzce dokonale
Boha famého zřjtť moci bUde. Toho cjle aby
řychlegi dosňhl a pohodlnťgi rozgjmúnj o Bož:
ských wčcech odewzdati se mohl, stranil se spo:
lečnostj lidských, samotU wyhledúwage. J na:
lézl také ro nj sk“Utečně,xpo čem posUd tak hor:

liwě ač darmo byl taUžil. Prochúzege se totiž
gednau na břth moťskěm, w hlUboké zabrňn
mysslénky, zpozorowal gakěhoš starce přjwěliwé
a welebné postawy, an w patúch za njm gde.
Justin dťwč se, žc na tak osamčlém mjstč cizjho
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ťlowčka nalézč:, pozastawčl se, a tU powstala
mezi wljdným starcem a po naUčenj dhchtiwým
mladjkem rozprěxwka, z njž tento wyrozumčl,
že wesskerčt Učenj mUdrckčx k tomU cjlčnewedau,

po klerémž on taUžj,

protože mUdrcowé sami

prawdy nepoznúwagj.
Na otňku, kterčažby tedy cesta k žč:dancj:
mU cjlč wedla, odpowčdčl stařeček: ))Dúwno
před wssemi mudrcč bylč na swčtč swatj, spra:
wedliwj a BohU milj mužč, kteřjž Duchem swa:
tým nadčmč gsaUce, předpowjdalč budaucj wěcč,
ktcréž nynj se wyplnčly, gmenUgj ge proroky; ty
gedčné poznali prade
a zwčstowalč gi lčdU.
Gegich spčfy, kteréž až posud mčxme, poUčUgj
čtaucjho welmi gafně o počatkn a cjly wssech
bytnostj č o giných wěcech, na gegichž poznanj
každemU mUdrcowč zaležj. K potwrzenj praw:
dy ncpotřebowalč gakýchjč naljčených důkazů,
protože zúzraky a proroctwj řečem gegich wjry
pťčdciwatč každého mltčly; zwlčxssť pak hlňsaly
wjrn w gedťného Boha, otce a stwořčtele wssech

wčcj, a w Ježjsse Krčsta,
wssjm pak,e

kBohU,

syna geho.

Přede

doložčl stařec, xamodlč se wraucně

aby ti brany swťtel otewťel; neboť

tyto wčcč nemohaU od každého rozmnřny a po
chopenh býtč, leč od toho gen, gemuž Bůh mč:
losti fwé propUgččl.(( u
Tauto rožprawkaU roznjtčla fe w JUsti:

nowi tauha,
proroků.

J

poznarč prawan

onU maUdrost

počal tedy pilnť čjstč pjsma sioatč:

a giné knčhy křesťanské, a

an w nčch skutečně

Sw. JUstin
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nalezl, čehož tak dlauho marnč hledal, mo an:
plné totiž poznčmj Boha euu zaljbila fe mU
wjra křesťanskéca wždy ch a ch geg k sobě

antala.e

Gesstě ale brúnila mu do lňna cjr:

kwe wstaUpiti hanebnň a gizlťwa Utrhanj kťe:
sťanů, toho času obyčegna a wůbec za prawdn
držané:
Řjkalo se totťž: ))že prý křesťané we
swých šborech še fwčtlem i lesk ččstoty ďhasj:

nagj, a hřjchůw ohawnost a stud tmau zakrý:
wagj, a že gafo drawj wlcť maso lidské gedj.e
Pro takú raUhawň Utrhánj Umjnťl si Justin,
že opatrnč bude gednati, a gak se na mUdrce
slUssj, neyprw o prawdě třchto řečj fr přeswěd:
čj, než co podnikne; neboť nmohdykrúte byl
gčž swčdkem, že ti, kterčž rozčjlcnú lůza za
winné roydčlwč:, za fmťlnjky rozkřikuge a co bez:

božnjky odsuzuge, gsan nrynewinnčgssjmč, ney:
čistssjmi ua

neybohabognřgssjmč.

mndrcem gesstč Platončckým byl,e

OKdyž

gsem

dj o tom:

xzpozorowal gfem, že křesťané gsaUce Utrhčmjm
stjhčmč, ani smrtť fe nrbogj,
a nččehož, což
giným zdél se býti to neyhroznčgssj: Ušawjral
gsem, že nenj možno, aby ti lťdé tato zloěin:
stwj púchali a w chlčpnosti sr brodťly. Gak pake
By mohl ten, genž tčlesnosti otrokem gest a ma:
fem lťdským se žiwj, gak pak by mohl ten
smrtč wesele wstřjc gjtč, o njž, že ho wsscch
tčch rozkossj zbawj, Ugčstčn gest? nebude takowý
raděgi hledětť, žťwot fwůg prodlaUžiti, by déle

těch wčcjpožjwatimohl; nebudelč radčgi hledčti
se ukrýli a knjžata oklamati, aby nrnalrzli na

184

Dchn.

nčm přjččny k gcho usmrcenj?e

se takto,

mluwj,

že wsse,

Z přeswčdččw

cožkoli proti křesťanům se

pauhau lžj gest a utrhanjm, ano že

nčkdež takowé nabožnostč, lasky, čisťoty, poctč:
wosti a wssjm pozemským zbožj opowrhowanj,
gako mezč nimť se nenalezú, šhledaw,e chtčl se stňti
audem cjrkwe gegčch, a když konrčně skerze kťest
swatý žčcdofř grho se wyplnčla, hledřl wssj silau
k neywyšssj kťesťanské dokonalosti se powžnésti

a býti přjkladem pokory, wjry, fprawedlnosti,
trpčlčwostť,lasky a baznč Božj be pro Boha
tjm wjre podstaupčtč mohl a š nepřately wjry
tjm slawnřgť se potýkati: četl a sstudowal nynj
pjsmo swaté mnohrm bedlťwěgi než prwé, ra:
djwal se še žňky aposstolskýmč axginými učenýmč
mužč,.gakby se prciwč wyklúdati mčly, a zwlň:
sslč Boha tak dlauho prosil, aby mu smysl ge:
gich okňzal, až se mu, gak stařeček prawťl, ote:
wťely brňny swčtel, a milost Božj ho oswjtila,
žr gčm dokonale rošumčl. Boge se sw. Zu:
stin, aby pťjsnč sauzen Uebyl, nechlčl tak wrliké
mčlostč ladem ležrt nechatč. J Uložčl si, že
blťžnj posud w trmnostech modloslužebnosti wč
zjcj ku swětlu prawdy přiwaděti bUde Za tau
přjčinaU konal daleké cesty w Nsii, w Řecku a
w Jtalii, wssudy hlasal Učenj kkesťanskéaustnč
č pjsemnč, wssudy ge pťed Utrhčmjm neznabohů
a bludařů húgčl, a š tak ohniwau horliwostj

mu oddan byl že si snažne žadal, pro nč žť
wot swůg obětowati; a aby k Řekům aŘjma
nům tjm wolněgssjho přjstupu mťl, a spoluť

eSw JUstjn.

o
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dokúzal,

že wjra křesťanskč: gest prawaU maU:
drostj, neodložčk také po swcm obraccnj tak na:.
zwaný plassť mUdrců, gehož mčmo nč žadný
nenosiwal. Nryche se zdržowal w Řjmě, tamu
Uťe. Zdali byl knězem ncwj fe, gest to ale
prawdč podobno, že byl,pončwadž obtjžnč crsty
krozssjřcnj fw.,EwangeliUm konal. Ze spisů geho
na něcď dosslých,

kteréž k obranť a k obhčxgenj

wjry křesťanskézepsal, proslongj
sr zwlcisstč
dwa spisy geho obranné čili Llpoloegir, w kte:
rýchž neyhlawněgssj častky wjrh nassj Uwadj,
zpusoby a obyčege pťi Udelowánj swatosřj po:
pinge,
neyznamenčtěgssj djly swatých obťadů
wyklada, a ťčsté mrawy w sťaré cjrkmi neyza:
Ujmawčgssjmi barwamč ljčj
Pťjčinak gegichsepsanj a wyhotowenj byla
nasledUgjcj: Tenkrate panowal w Řjmě cjsať
NntončUš Pinš, r,to grst dobrotiwý Za geho
wladařenj mUseli křesťané od rozliťných auťed:
njků a wrchnostj mnohé nútisky snččsseti, kteťjž
aby ljm swobodnčgi ,zlost swaU wyljti mohlť,
na kčesťany U dobrotiwého cjfaře žalowali: žeu
prý negsaU jnic gčného, než gen sbčř čarodčg:
njků a neyohawněgssjch zloččnců; že Učenj ge:
gčch gest brzbožné, že mrawy kazj a wlast w
zahUbU UwrhUge: nasledowně žr sr wssčckni stůg
co stůg wykořenťti a zahladčtč mUseqj JUstin
horle pro čest Božj a swaté Uťenj Gcho, a gsa
o člžech tčchto přrswčdčen, ugal se křrsťanů a
wyhotowčl fwau prwnj obranu ččlť Ypologiia
kteranž okolo rokU 150 cjsaťiNntončowčadwčma
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gcho za wlastnj wzatým synům Markowč NU
relťowča aniowč Kommodawi, pak Senatn a
lidu Řjmskému podal W nj okazuge, že ne
prawosti, kteréž fe křesianům wytýkagj, gsau gen
pauhé ze zasstj wymysslené lži, a že Učem kře:

sianskě grst rozUmně prawdiwé, swatěaabližnj
mU na neyweyš prospěssné. Prosj také, aby
co neypťlnčgi wsse, co se proti nim žaluge, bylo
wyssetřeno, a šhledáli se, že wčuni gsaU, ať se

trestagj, ťřeba che

než zasluhugj: pakli ale nic

zlého na nich Ualezeno nebUde, aby

byli a t d

Ussetreni

Rasledek této obrany byl

far zakúzal křesťanp trestati,

že cj

aneb ge Utraccti

pro wer gegich, a že dřikúzal aby proto ob:
žalowúnč se propUstili na swobodu, žalobnjk
ale, aby se podlé zakonů potrestal Druhau
obranU podal rokU 167 cjsaři Markowč Nure:
liowi, když UrbťkUš, préfrkt mťsta Řjma,
třč
newinné křefťany k smrti odsandil. Pončwadž
w nj nrsprawedlnost protťwnjků, ossemrtnost a
zločťnstwj pohanských mU.drců okange, bylo fe
co obawatx, že za obťt nenúwťstť gegčch padnr:
:Qbawúm se,e pjsse proto, xdže spiš ten o žť
motd mne připrawj a že se stanu obětj wžteklo:
sič oněch li,dj, kteřjž nesmjřitedlné zňsstj proti
tomU núboženstwj magj, gehož obranU gsem na

se přčgal.e

J

stalo se tak.

Ra

ropnzenj

nčkterých modlúřů a zwlásstť gakéhosi Krescence
mUdrce, gehož žiwllobytj a ossemetnost častčgč
byla od J.Ustina kúrcina, byl š některýmť kře:
sťany, prčlwč U něho messkagjcjmi gat a ksaudu

Sw “Zustin

wlúdare
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mčstskčho Nustťka postawen

Tento

mU přťkazowal, aby bohů a zakonú rjfařských

poslussen byl

načež ZUstčnuš odpowěděl že

poslaUcha zúkona Wykupťtele fwého Zežjsse Krčsta,
a že proto trestún a odsauzen býti recmůže.
Nynj otč:zal fe NustťkUš, w gakem Uměnj a w ga

kých wčdách by zbčhlý byl? :Gú

hledčl,e pra:

wťl aUa to Zustin,
drosselikémU uměnj seuna:x
Uččtť, a we wssech wčdúch zběhlý gfem; posléz
alc odewzdal gsem se Učenj kťesťanskémU, ačkoli
se ono tčm neljbj, kleřjž w bludech lrwagj.e
Když se wlňdať otúzal, co by to za učenj a

za wjru bylo, odpowědčl JUstin, řka: :Prawč:
wjra, kterauž my kťesiané wyznčnoúme, gest sa:
to: My wčťjme w gediného Boha, stwořčtele
wssech wťdčledlných

a

wssech tělesným

zrakem

newčdčtelných wčcj; my wyznúwč:me Púna Ze:
žjsse Krčsta Syna Božjho , gehož prorokowé
pťedpowjdalč a kterýž laké gednau přčgde sauditi
celé pokolenj lťdské a zwčstowatelem gest fpa:
fenj

a Učitelem wssech, kteřjž od

nčbo úččtť se

dagj. Gú ale bjdný člowěk gsem přjlťš slabý
a nedostatečný, abych š to byl, o geho Uc:
skončeném Božstwj podlč důstognostť mlUwčtč.
To gest aurad proroků, neboť onč zwěstowali

zwnuantj Božjho pred mnobými sty lety prisstj
Téhož, o Nčmž ga prawtl gsem, že Synem
Božjm geste
Na to chtěl Nustčkuš wčděti,
na kterém mjstč fe kresťané schazjwagj? Načež
mu Justčn odpowčdťl: že tam, kde chtěgj amo:
haU xČi mysljš,c prawčl pak dňle, dže my
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se gen Ua gednom mjstě scházjwňme? Z nikolčw.
Bůh křestanůw nenj na žč:dné mjsto obmezen,
neboť gsa newidčtedlný naplňUge nebe a zemča
wssakklaněgj se mU wěřjcja welebj slúwu Geho a
Když wssak wlčxdař na to tlačil aby powťděl
kde se schěxzeli, řekl JUstin:

dZe xaž posud pře: ,

býwal wedlé domU gakéhosi Martina,
motťckých lúznj a že
knčmU přťsspl, toho
maUdrosti.e
xTedy
tU NUstikUš dLlno,

bljž Ti:

giněho bytu Uemčl, a kdo
že zde wyUčowal prawé
gsi křesianem?e otéczal se
gsem křesian,e odpowřděl

ZUstin.
Po této odpowědč obrčxtilse NUstikUš š swý:
mi otázkamč na ostatnj zagate na Charťtona,

CharťthU, Coelptsta, Hierace, Paiona a na

Liberčana
Když pak i tťto szžile

a frdnatě wy:

žnalť, že kťesťany gsaU a we swé wjťe že Umťjti

chtj, obratil se opčt kZUstinowč řka: dSlhš
pak ty, gežto tak wýmluwný gsi a prawaU wj
ru mjti fe honosjš, gsi gist, že se do nebe do7
staneš, kdyžbych tě na celém tťle zmrskati dal?t
xGčx danam, odwece Zustin, že, kdhž to pťe
stogjm, čjmž mť hrozjš, tu odplatU obdržjm,.kte:
rauž wssťcknťwzali, genž Učenj Kristowo

zacho:

wčxwalť. ij
zagisté, že wssem, kteřjž tak žiwi
byli, milost Božj přčprawemi gest po skončxnj
swěta.t
dMysljš tcdy, tňzř:l sc šaŽ NUstčkUš,
že w Uebesich odmčnU gakaUsi obdržjš ?e dGň to

nemysljm,e prawčlZUstin, dale wjm to takz do:.
gista, že nemám žúdné pochhbnosti.e :NUže

Sw. Jústin.
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přistUpme geiž k wčcem, kteréž che núm pro:
spěgj,e prawň NUstikUš, dporaďte se mezč se:

ban, pak ale obětugteebohům.e

:Nikdo,e

od:

wece JUstčn, dgenž dobře fmeysslj, neopUstj wer
a ctnost, aby w blUd a w bezbožnost kleesl.eN

my také nic tak snažnčnežúdame, než pro Pana
Ježjssr muky snússetč, qu ale spaseni býtč To
nam zjska spasenj, a gistotU před faUdnaU sto:
lčcj téhož Pcina a Spasitrle Uasseho až we:
sskerý swčt pťed njm stúti bUde.c
Tak take?r
mlUwčlč wssčcknť ostatnj pak aled přidalť: :Uččňe
rychle, což ččniti chceš, neboť my gsme kťesťané

a modlúm obětowatt nebúdeme.e uu Zdalť pak
marnú maudrost swětskú takx radostné odhodlč:nj
a tak pewnaU duwčrU žpůsobiti š to grst?
Proč chwčgj se tak nazwanj silnj dUchowe, když
smrt se bljžj? Bogj fe prawdy, gežto tak dlaUho

še lžj milkowali? Wěrn zahladj Bůh maUdrost
maUdrých a opatrnost opatrných zqwrhne. (1 Kor.
1, 19.) u To Uslyssew wlúdař wydal nčxsle:
dUgjcj wýrok: theřj
modlčxm nechtčgj oběto:
wati ani zňkonů cjfaťských poslaUchati, bUdaU
mrskúni, pak ale, gč:kto zňkony předpčsUgj, Utra:

ceni.e Y tak sr i stalo. Swalj mUčedlnjci
bylč nrnprw mrskanč a pale sťatč rokU 167
Tčla

gegich pochowali

někteřj núbožnj kťesťané

na Určité mjsto

Nozgjmňnj.
.

Swatý

JUstiU hledal prawdy Božj we

sskolč:ch neydůmyslnčgssjch

mUdrcsl,

hledal ale
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darmo a teprw když do ejrkwp swckté wsřanpil,u
nalezl ugi. W cjrkwi katolťcké lam nalezú se

prawň maUdrost a nconlquú prawda,

od nj

kdož s„eUťj,zmaudťj nad wssrcky mandré swěta;
gj wd poslauché:, nezablaUdj; podlě nj kdo žiw
gest , žiw bUde na wčky. Učitelem cjrkwe gest
súm Bůh, ktcrýž dčlwš maUdrost maUdrým a
eznúmost rozUmčgjcjm Umčnj, kterýž zgewuge wěci
hluboké a skryté a znú we tmčach postawené,

.8 njmž swčtlo gest. (cf. Dan. 2,

21. 22.)

Kohož cjrkcw Učj, ten nepodobú se djteti zmjta:

ngcij

fe a točjcij

skrze nesslechetnost

sc každým wčtrcm Učenj

lťdskau,. skrze chylroxst blUd:

ných Učitelů, ale prawdu ččnj w lúsce a roste
wsselikterak w toho, kterýžegest hlawa Kristuš.

(of. Efef. 4, 14. 15.)0 Darmo se namúhú člo:
wěk rozUmem swým dostjhnaUti Boha, darmo
UsilUge tagemstioj geho wyskaumatť. J nrdo:
stjhne, kohož hledň a newyskaUmá, po čemž taužj d
tak gako sw.ZUstin Boha we sskolúchmandrých

nenalezl a tagemstwj geho newypátral, neboť
Bůh pťebýwú w swětle nepřjstnpněm, geho nc:
wťděl nčkdo zlidj, ančž widěťimůže; (cf. j.Tim.
6, 16.) nikdo ho neznú gediné Syn ax komUž

ho Syn zgewťl. (cf. Mt. 11, 27.) dewil

ho

ale Syn cjrkmi a cjrkew zgewnge ho wssem,
kteřjž gsaU pokorného frdce, a gi slysseti chtěgj,
aUť kdo gč slyssj, slyssj Krčsta, a kdo Krčsta
Pčma slyssj, slyssj Toho, kterýž Ho poslal. wu
Qn.dssentl že mnozj maUdrostj swělskaU, ktcrúž
pťed Bohem blúznowstwjm grst, opogeni, cjr:

Cw. Znstin.
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kew za Učitelkynč mjti nechtčli, ale radčgi za uči:
telč bťhagj, kteřj gčm wyprawugj ničemné U
babské búsnč, xa wždycky se Učjce, nikdá k po:

znúnj prawdy nepřichazegj; (crf l Tim. 4 7
ll Tim 3, 7) owssem že tč a tarj se boressgj
nad Učeujm o Krčstu ukřčžowaném a držčgj ge

za blaznowstwj: (of j Kor 1 2) ale mčgme
gen malé strpenj a zahladj Bůh maudrost man:
drých, a opatrnost opatkných zawrhne (Zs. 29,
14.)u.neboť
xCož blúzniwého gest n swěrá to sobč wy:

wolčlBůh aby zahanbil maudrě.e (l.Kor.Z, 9.)
dPane, ku komu půgdeme? tp slowa wčč:
ného žiwota múš; amy gsme Uwčřťliapoznalč,

že gsi ty Kristuš Syn Božj t (Zan 6 70. 71)
deen,

amen prawjm wňm, že kdož slowo

mé slyssj, a wčřj TomU, kterýž mne poslal, mňť

žiwot wččný a na saUdnepťťgdet (Jan 5, 2.4)
:era
gde z slyssenj,slyssenj pak skrzeslowo

Kristowo.e (Řjm 10, 17)
dGest pak wjra nadčgných wčcj podstata a
(gťstý) důwod newiditedlných.t (Zid. 11,1)

Modlčtba.
Pane Jesu Kristc! Ty gsi prawé fwětlo,
kteréž oswčcUge kadého prčchazegjcjho na fwčt,
o ofwťt prosjm temnotu dUsse me a naUč mne

Tebe a Twan swatan wůli lznčxti. Mluw, ý
Wkapiteli!
ksrdcť mému, Ueboť slyssjm gčl slU:
žeijk Twůg. Th gsi cesta, xb sprawuǧ nohy
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mč, Ty gsi prawda, nauč mne prawé maUdrostč;
Ty gsi žčwot, o obžiw mnc mrtwého k žiwotU

wččnému Kdy, o Pane! kdy asi bUdUTč zřjti
od twařj w troňť, gegž trď gen w podobenstwj
wťdjm? Kdy Wkapiteli bUdUgá Troůg a Ty
můg? Kdy nagde dUssemú odpočinutj wTobč?
Q! pogď giž Spasiteli a neprodlewey nawsstj
wťti služebnjka, genž po Tobť taUžj, o to Tě
prosjm roe gménu Twém, kterýž gsi a kralugeš
na wčky wěkůw.

Nmen.

Na dneš essté pťipadá swatek: W Per amé w leii
sw. mnčedlnikn: arpa, bisknpapoaiirenského;
aptla,jáhna;
.Yǧathonice
sestro
geho a Dlǧathodora
slUžebnjkan gengclǧp.R
u
Sw Malima,
Qninctiliana
a Dadp, mučednjků
R:a

denč sw. Ursa, djsknpa a m g sw

14.

Žiwot bl. Lidwčny, pemm).
N. 1433.

Nécdobj hrnčjřského kussUge oheň,

a lidj

sprawedliwýchpokUssenjzarmutkúe (Syr 27 6)
Protiwenstwj, kteraž nebefa nam sesjlagj
aneb doansstčgj, nemécme tolťko trpčlťwě ale i
wdččnč snassctč; ano mame ge obgjmati a ljx
bati gako dobré djtč metlU milého otce obgjmú
a celUge. Tak mlUwila, tak gednala wěhulasnú

ona trpťtelka blahosl Lidwina. Lčdwina narodila
e Sw. Tiburtia žiwot dáme aš při popisowánj sw panny
Cčicilie gelikož se wplanctti Ucdá,
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se dne 18. Bťezna 1880 w ŠčdamU Holland
ském to mčstečleu na řece Moser ležjcjm

gegj nazýwal se Prtr,

matka Petrončlla.

Qtec

Yč:o

kolťw z Uroženeho stawU pochazelč, bylť nčcménč

tak chudj, žr pracj rukaU swých wýžčwU si wy:
dělúwati musilť. Petr zastúwal mčmo to slUžbu
ponocného w městečku. Djtek mčlť drwět a sice
osm synů a gédčnau děwu Lťdwinu, gež wrlmč
nácbožněx a bohabognč wychowéčwali.
Lidwiňa gťž od dčtťnstwj zwbisstnj nňbož:

nost kPannč

Marič chomala, když nčkdy bra:

tťjm obět aneb swaččnu aneb coš podobného
doňússela, neopomčnula anč gedenkrécte pťed obra:
zem Nodččky Božj w kostele, okolo nčhož gjtč
musila, pozdrawrnj angelské se modlčtť. Talo
nčxbožnost roznjtila

w srdcč gegjm lčxskukUKrčstu

Pňnu lak, žeopoťjtagjc 12 let slčhem wččné čč:
stoty GemU se zaswčtčla.
Lčdwčna byla welmť krčxfné twčiřč a mra:
wů co neyusslechtilegssjch, protož se gťž tenkrúte
mnozj Urozenostj a statky znamenťtj mlčxdencč o
rukU gegj Uá)šczelč; ba č súm otec k tdmu gi
mčl, aby si ženťcha zwolčla. Yle Lčdwčna pro:
nesla se, že gaktěžiwa za žúdného člowčka fe

neprowdá, a že, kdyby ktomu nucena býti měla,
Spasitelr swého prositť bude, aby obliěrg gegj
zohnzdčl a srdcr každého muže od njeodwratťl
a proro se gťž modljwala, aby Buh gi zachra
nťl pured wsselčkým nebezprčenstmm ťčstoty J
ohradčl nrbeský zcchradnjko kwětčnku ,tuto libě
púchnaucj ostrým ťrnjm dlauhých a welkých bo:

0194

sčdnbcnj

lestj čwzrůstala za pťjklad trpťlčwosři a setr
wanj w lasce Božj
e „ W patnúctém totiž roce stala gednaU w
zimč na lrdu, djwagjc se 8 rozkossj na drUžky
swé, an wedlé tamnťgssjho obyčege po ledě na
kuslech se klaUzagj, an z nenadanj gedna ž nich,
nemohaUce fe padU Ubranstč, gi„podrazila, tak
žr na hromadU ledU padla a gedno žebroe si

zlamala Qd toho okamženj stjhaly gi tolikere
nesnazeaabolesti, že žachowanj žiwota gegjho
prawým dčwem bylo Po délssj čaš nemohla
ani žadných pokrmů požjwati anč spúti Wsseckyx
léky byly bcz aUččnkU; téměř ani gediným au:

dem na celém tčle nemohla hýbaň; a i to ney:
menssj, čehož nožčla, rozmnožowalo bolestť gegj na

neyweyš

Pak i dostala hljžn, kteraž nesčjsl

ným množstwjm črrwů sr zahmzila,
audy gegj ,wyschly nesmjrnaU“horkostj
wostj až do kostj, což lékařowé ohněm
tonjna gmenugj; očč gegj se osnly, že
ani weu dne anč w noci swčtsa sněstč,
wč snčxssela nesmjrné

wssčcky
a palči:
sw. Nn:
nemohla
w hla:

bolestť gako laupeelnj no:

žů a gehel, w ústech ustawťčné bolenj zubů,
w hrdle ale žčmět; k tomu pak gesstě přissrl
núwal krwe, tak že gj časio Usty, nosem, Ussč:

ma a oččma na gednaU tekla, neustalé wrhml
tj,

hmzedj

a zanjcenj

wssech wnčtřnjch č že

wnťlťnjch audů, bodanj w boku, wodnatelnost,
kamen a t U, slowem nebylo ani gednoho
aUdu bez zwlasstnjho gakéhojtneduhu N w pře
bolestnem tomlo stawU strawčla osm a tťťdcetilet!

eBla Lipwina.
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Prwnj

čtyry léta přicházelo to Lčdwčně

lxeoelmi za těžko,

že takowé strastč beze wsseho
potěssenj snússeti mUsi; i reptala na bolestč swé,
pak se bUď U lidj o pomoc a útěchU Uchúzela,
anebo wssjm těssanjm mrzutě pohrdala TU ale
asexslal Bůh grdnoho bohabogného knřze, gménem

Jana Pota, a ten gj radil, aby wsseckaswú
myslrnj na přehořké Umučenj a smrt Pana
Zežjsser Krčsta obrútila a gedno taǧrmstwj po
drUhém pilnč si rozǧjmagjc Uwažowala, co wsse
Spasctrl z lásky knj trpěl a co sw. mučedlnjcč
zlaskn kBohU fnasselč a gaké odmčny nčkdo
od Krčsta za toto Utrpenj dosahne Mťmo to
gčnabjželx, abw Pěma Boha o swataU trpčli e
wost proUla, le tomU cjli často wečeťč Panč
pčxigjmala, a w ěaš slwlesti ro tak nazwanýche
stťelnúch modlčtbcich posily.a lltěchy hledala.
Podlě této rady Lťdwčnasr swědomitě chowa
la, a bržy taleé zpozorowala, že cela dussc grgj gakU

fe měnj

Žadost po Uzdrawrnj, malomyslnost

ro bolestech,

pogednau.

dychtěnj

po

lidské Uomocč. žmizely

Rynj si ncnařjkala che,

anč nebn:

la,netrpčlťwú, anč š osUdem nm.pokogenci; ale
odewšdagjc se aupfnč do roůle Božj, dčfowala
a welebčla Boha we wssechbolestech, a mnohem
rojre si gesstě trpťti žňdala.
Kdož na UbohaU
tročtelku pohlédl, k aUtrpnosti pohnUt búlč mU:
sel, wčda, gak wždy weselé a,fpokoǧené mosli
gest, a zcela se swrchowané wůlč Božj odewzdč:wú;
ostatnč abyl u:xozum, pamčt allostatnj fmyslowé
gegj dussewnj zdrawé, tak žuekaždému, kdož knj
e

9:2:
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Duben

pťissel úťčchu, radu a pomoc w dussewnj i tě
lesné nemoci poskytnautj mohla Gegj chalaup:
ka byla takmčr autoěťsstčm wdow a sirotků, ne
mocných a churawých. J chudj nalčzali u nj
pomoci, pončwadž negen sama swaU, owssem
gen nepasrnau mohowitost gim rozdala, ničehož
si nezanechagjc, nýbrž i mnozj bohabognj lidé
skrze gegj ruce almužny gim dúwali. Gak we:
lebný mUsil to býti pohled na tUlo tak bolesk
nau panml, ana sebe zanedbúwagjc, gen o Ubo
hého bližnjho se stara! Bůh také okazal nad
tjm žaljbenj swé, an negedrnkrúte zúzraěnč dary
gegj rozmnožil. Tu ťjkúwala roznjcenú citem
wdččnostj: :Q gak welka gest moc Boha nax
sseho! o gak radť mčlťbychom chUdým almnžny

siudělowati!m Qstntně nepropustila Lidwťna ni
kobo, kdož gi nawsstjwil bez gakéhoš napomeo
nutj a ponaučenj, a tU se častčgi udawalo, že
se mnohý zatsurzelý hťjssnjk na prawau cestu
obrútil.
Gednau k nj přissrl člowřk, genž zlox,
čjťny swými fe honosil a bez stUdu hanebné swé

obcowanj gj wyprawowal

Mjrnť prawčla na

to bohumila etrpčtelka, aby za pokanj přjsstj
noc strécwil leže na grdné a tčž stranč. S hla
sitým smjchem odessel prostopússnjk
Nemoha
ale w noci spúti, přčchélzelomu lrženj na gedné
a též straně za těžké, a tu mu napadlo: ))Gak
pak bUdu moci w pekelném ohni wydržetč, kdož
giž leženj na mčkké postelč tak nesnesitedlnč gest?

u

J

nepustil ťoto okamženj milosti Božj mi

mo sebe, nýbrž premeysslň o žǧwobytj swém,a
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pykage srdeěUě, hťxjchůuswých, pťťgaldmbého

skrausscnč sipátost

pokčcnj.

Gčné

rčma
hřjssnjky přč:

wedla žaš na gťný způsob k pokěmj, an totiž
wssecky swé bolcstč za nč Pčmu

wala:

BohU občto:

a ludh gčm mčlosti wwprosila, že se na

pokč:nj dalč.

Teckéj za

ubohé

dussc w

oččstci

občtokoala bolrsti swé, ua mnohé z muk wyfwo:
bodčla. N nčcménk musila také od mnohých
bezbožných lčdj rozlťčné pťjkoťj snússctč, zwlússtč

rmautčla gi sswaǧrowň gcgj, žena to swéhlawú,
zlobčwěc a Urputnčc.d Q:é:zňna gsauc gcdcnlercite
Lčdwčna, gak to možnú, žc wssclčkň ta přjkoťj
tak trpčliwč a tisse snčxssetimůže, odpowědčla:

nSlabostj

a ncdokonalostj mržutých lčdj musjme

snčxsseti š pokognau myslj, aby sc buď přjkla:
r dcm cizj trpělčwosti naprawčli, anebo těm, kte:
ťjž toho potťrbugj, přjležitost dalč kU rozličným
ctnostem, ancbo abychomllsamč gc nedrúxždčlčea
proti sobč Uepopuzowalč. Zdaž nemusjm býtč
dobroliwčr k tčm, kteřjž mne Urúžegj, chcčlč aby
cestť: mčlostč wždy ch a ch přcde mnaU sc
rozssčťowala? Nno múm za to, žc dlužnčcjgscm
wsscch, k:cřjž mnc takto přčnUcugj bčžeti po ce:

stč zúkonů Božjch.e au :ijeť,e

dj sw. Pa:

wc, :že mčlugjcjm Boha, wssecky wěcč napo:
mčchaqj k dobrémU.e (Řjm. Z, 28.) Gčnj ale
ǧcsstč hůťe š Lčdwinawnaklúdajč, za rozumcm
pomčnutau gi wydč:wagjce a posmčch si dčlagjee
z nj, když w dUchU wytržcna byla. u N wssak
lč nčkdy hoťce naťjkati budau: :Tjtoťx gsau,
ž nčchž gsme nčkdy posmčch mjwalč,

aj ktcréž

rx

1 9.8. j

Dnben.

gsme mělč za přjslowj potupnč.
My blaznč
saUdili gsme žťwot gegich za bláznowstwj: a
skoneinj gegich za nepoctiwé: ay gakť gsaU po:
ctčny mezi s ny Božjmi, a mezi swatými gest
loď gegťch! iste poblaudili gfme od cesty praa
wdy, a swětlo fprawedlnosič Ueswjtňo nam: a
slunce rozumnosti newzesslo nčlm. Ustalč gfme
na cestč neprawosti a zatracenj, a chodili gsme
po cestach nesnadných, crsťy pak Pana neznali

gsme.t (MaUdr.5, 2u7)

„ Bůh darce wsseho dobrébo račil milě swé
trpstelce také rozličné nadpřťrozene milosti adary
Uděliti, zwlússtě pak dar, že neUstčxleU wrach
modlitbč lxrwatť mohla,

že xď taǧnosti srdcj Ua:e

hljžcla, budach wčci předpowjdala, a giňé diwy
konala, a že důwěrně š strážným swým ange:.
lem obcowala, leterýž gi často U wytrženj na
mjsta Utrpenjm Krista Pana poswčcenci Ua
mnky očistcowě i pekelné okazowal. Ba i sam
KristUš Pan, Nodťčka Božj č gťnj fwatj, gi
nawsstčwowali; tenkrate býwala temna gegj ko:
můrka nadpřčrozeným swčtlem oschena a za:
páchala wůnj nebeskau .
Gednoho dne rokU 1425 okazowal gčWy:
kUUitel naš překrasný wčnec, než nedokonalý
gessrě a femolam gakU neuprawený, ťka: :Dcero
ma, wěnec tento mUsj brzo dokončen býli c uu
J porozuměwssč tčmto slowům, prosila Pčxna,
aby nowč Utrpenj na ni seslasi ráčil, a wěnec
ten dokonatč popřúl. J sřalo se, xže wogwoda
BUrgUndský, Filip, brannau rukaU do Holland:

l
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ska wtrhna
do “ Šťdamu
přčssel. Uslysscdpsse
někteřj z komonstwa geho o Lčdwčnč, r chtčll gč
widětč, a wzawsse fa.rč:ře š sebau ssli k nj. Llle
bola djto lťota sUťowú, zxecitedlnú, kterčxžnegcnom
ubohau lrnčtelku potupčla, anobrž gč č na rřcch
mjstech tixk welčce ranila, že krew z nj“ gen sr:
ssela. Darmo zastúwal gč zarmmxčený farč:ř a
p bratrau gegjho holťččka; onoho wyhnala sUrowei
lůza bčtjm, tauto alť tak nerúznť na klekeilko

mrsslčla, že po celý žčwot chromč: zůstala.. Na
to Umywsse krwj azprznčné rUce, odesslč š kle:
Ujm a 8 rauhčmjm.
Wsse lo snčxsselaLiowina

newjdanaU trpělťwostj a tichostj, řkaucxtolčko:
:Proč pak se neostýchúte skntkouBožj na mnč
tak zle wyklčxdatč? Newjte gaký saud Božj na
wčxď čekň?e
tito ohawnj

Tak také stalo se; neboť wssčcknč
zlosynowé Umřeli té grsstč zčmy

nčxhlaUa erčekúwanau smrtj; Lčdwjna alr do:
konala tjmto způsobrm wěnec Utrpenj swěho.
Trpělčwost gegjpbyla gesslč na giný způsob zkaU:
ssena, tjm totčž, že gi Pčm Bůh někdy wssj
wnčtřnj

úutčchu odegmul

a gako opustjl.

TU

wzdochúwala: OBože můg! Božr můg! proč
si mne opUstil? Nežtratila wssak Ulkdy dobré
myslč w tak mUtné dohě, nýbrž posilowala
swau dětčnnau důwěru přigjmúnjm .welebné
swú,tosti; kterýžto doerů nebeský neýchektomu
přťfpjwal, že wnitťnj žčwotr gegj, žčwot dusse:
wnj wždy taleustamý, tak silný byl, až č ďosléz
na mjsto wssj gťnč potrawy nastaUpil. Přč
tomto přťgjmčmj welebné swčxtosti býwala nčkdy

ǧfzg

Duben.

nebeskaU zúřj oschena a gako tčlesným okem
tčlesné wěcč wjdúme, tak ona oschena gsanc
swčtlem š hůrh, wčcč wnuřnj a dUssewnj zřcga

mě patrila.

d

.

Konečnč Udčlčl Bůh slUžebnicčswé oné
korUny, kterar.ǧ gi byl okúzal a zgewil gj ho:
dinkn smrtč gegj. TU zdw gnňsobila wssecka
nčxbožnčl cwičenj, kterýmťž wé Utrpenj před
Panem Bohem byla poswčcowala, pťčgala swčx:
tostčxUmjraqjcjch, prosilaxwssech za odesstěnj,
čjm komu Ubljžčla, Uak žčxdala aby gj samotné
mchalč; gen geden pacholjk pťijzný gegj smčl

zůstatl Pohrjžena

w hlubokaU modlčtbu, lřžela

zde bolestmč a nenstalým wrhnUtjm trč:pena
gfaUc, že dčw se neUdUsila. Když to pacholjr

lidu domňcij
mrtwaU;

oznčxmila tito přisslč, nalezligč

gegj čista dUsse odebrala

se do one

wlastč, kdež žadna nemoc neanUge, dne 14.
DUbna 1483, w 53 roce wčku swého, znčchž
88 w nemocč a slčxlé chorobč sřrňwila.

Po

úmrtj

gcgjm zawřely a

zhogťly se

wssecky rúny tčla gegjho, tak že bylo krčxfně a
spanilě, audy zdčxly se býtč plny zdrawj a sjdly,
nikde nebylo wčděrč gťzwy, nikde znamky dlaU:
hých bolestj Lčd sbjhal se k nj ž bljzka i z da:
lrka, a nikdo nemohl sr enafytťti pohledU na tU:

to nnnj tak krasnan trpitelku.
U

gegjho hrobu a na gegj prjmlUwU staly

fr mnozj zňzrakowé, mnozj Uzdrawenč byli, když
se dotanlč onoho pasn, kterýž okolo beder mč:

Bl. Lidwjna.

20!

la, aneb gťného oděwu gegjbo. Gegj swalé
zůstatkyuchowagj se teď w Brušseln.

Nozgjmánj.
Zčwot blahosl. Lčdwčny gest núm ney:
krč:snčgssjm přjfladem, kterak bychom sc také my
w čaš tčlrsUé choroby a nemoci chowatč mřlč.

Lčdwčna odewšdala sr auplnč do wůle Božj a
ď osudem swým byla docela spokogena. Ne:
taužťla do uzdrawenj anč po Ulewenj bolestj,
ale mnobem che gesstč trpčtč si pťčtla. Gsme
my swaté panně w tom podob,nč? Býwčxme
my sookogeni ď tjm, co Bůh na nňš poslal?
u Nch, negsmr gj w nččcmpodobnč. Když my
stůnčme, mjwňme obyčegnč žúdosťč a přúnjwel:
mč welčkě:. xZeljme toho,

že nrmocnč

gsauce,

anč na služby uBožj gjtč, ani swé powťnnosti
plUťtč nrmůžeme; že grn obtjžni gsme wssemu
lťdU xwůteol Uúš,

a že kdybychom

zdrčlwč byli,

erjm
gak welčké wčrč bychom konali. Tak
mluche, domeyssljme se, žr prý wssr to swatau
horlčwojstj gest; gň Talr mysljm,

ho nenj,

že to nčc gťné:

než gen chaulostčwost, a že wjrc si

žúdcime zbawťtč se obtjžňostč nemocč, než obtjžno:
stč plxce. Proč smewssljš welké wčcč? Lože twé
gest boǧčsstěm a rolj še žnj Ucyhognčgssj. Ne:
lřcba tč taužitť po muěedlnťctwj, choroba twým
katem gest a lože twým žalěxřem, toho:lč dobře
použčgeš, bude tť nemoc pramenem pťewelikých

zúsluh.

Wčz, že kdhby Bůh twé prúrc potťea
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bowal,

neodgjmal by ti dostarečnč sjly;

ale žčxdčxjna

tuobčujtrpěliwost

a nikoli

nežada Uamahanj těla, ale tčchost mysli

teď

obťti;

We

lifé ty skUtky, kteréž smeyssljš magj spjsse za
klad we wůli twé nežli w lúsce k BohU, neboť
xzagiste čjm swčtě ssj gest žúdostcm twým

wůle
Božj, tjm prospč něgssj bUde ti nemoc nad we:
sskeré giné ččny; a protožx:

x

:Strp aftrpenj (dopUsstčnj) Božj: spog se
š Bohem a strp, aby rostl w ťaš poslednj ži:
wot twůg. Cožbykoli na tč wloženo bylo, při:
gmi a trp bolesti a w ponjženj swem zacho
weyž trpčlťwost Nebo w ohni kussowano bý
wa zlato a strjbro, lťdé pak Bohu wzacnj w

ponjženj.e (Sťrach0., Z ú)
:Rezarmamil

se (Tobiaš) proti BohU, že

naň rana slepoty přissla, ale Uepohnntelný w

bázni Božj trwal djky wzdúwage Bohu po
wsscckydny žiwota swěhoe (Tob.0., 13 14)
:Protož nebýweyte neopatrnj, ale rozU:
měgjcj, kterúžby byla wůle Božj„e (Efes. 5, 17.)

Modlitba.
Propůgč
žebnťce swé

néam, čdBáže! na pťjmlUnn slU:
Lidwťny,

abychom

wssexlikč:proti:

wenstwj tohoto žťwota 8 trpčliwostj a še swa:
taU radostj snč:sseli, a pro lč:skUk tobě praco:
wali, trpčlč a Umjralť; propůgč, abychom, když
tUto w slzč:ch rozsiwúmr, tam w radosti sklj:

Sw. Pctr.

20Z

0

zelr, a aby radost tato, od naš na weky wžata
nebyla, skrze Ježjsse Krlsta. Nmen.
Na dncssnjdcn připadá tnké fwátck: W ijě
swat.
mqčednjťůTtdurcia, Walcriana a Masjma. u W Jnteramne
sw. diskupa a mučednjka ProkUla a sw. Domnmy, ,panny a
mUčedlnicc. u W Nlelandrii sw. Thymaida, mučcdnjka. Sw.
erdalčona, brrcp, ktcr“x chtčgc se křeftanům wysmjwatč, nahlc

odrácen, wjru ustp i mrtj potmrdill u W Lugdune sw. Lum:
loertš,n dčskUpa.n W chrandrii sw. Fronton,a, opata. ux

W ije

sw. Nlumdm a m. g. sw.

0

15.

dŽiwotasw. Petra Ǧonsaldi.
R. mao.

Sw. Petr Ǧonsaloi aneb ǦoUsalez, lgemnž
také sw. Elma řjkúwalč, narodil se roku 1190
w městč Asiorǧa we Špaňheljch z rodččů Urozč:
nostj a bohatstiojm slowútných, ale od strýce
swého, biskUpa NstorǧaUskčho wychochin byl.
Pod geho bedlčwau rukau Uhladil Pcrr nrgen
pčknč mrawy

swé,

nobrž

sakč welčké Učenostč

nabyl, taflže, gakkoliw mlad, ncyprw ša kano:
wnjka, pak č za dčkana w kapčtolc Ystorǧanské
Ustanowen byl. Mlaďqunký dčkan byl owsscm
dobťe Učený a mrawů lahodnúch; ale ducha
knčžskčho darmo bwcbom w nčm hlrdalč, anť
do stawU dUchownjho newstaupčl z núklonnostč,
ale proso gedčné, že se mu w nčm wyhljdka
.orewjrala na wznessené důstogenstňoj cjrkewnj.
Gaký medle dčw, paklč žiwxot dle smcysslcnj
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swého zauplna zťjdčl. Ncgsa, ǧak ťjleňwúme, o
anč stu,dený .anč horký, wykonúwal wždy gen
to, což powinnost přjsnť žádala, a chrčxnil se
pťi tom bedlšwč welkých wýstupků a zřegmúch
poklésků; l že žčwot podljé ljbostč tak Uazwančbo

roelkého sroěta tráwil,

drahý ťaš w marných

spotečnostech přč kwasu a hře mrhal, že o ždo:
konalenj sebe pranic se nestaral, to si za břjch
nepoklč:dal. u Takowý staw gest každémU dU:

chownjmu nad mjrutnebezpečný. Kdo w něm
se nachúzj, wzdalUge se,x ani to neznamrnage,
wždy ch a che od cesty spafrnj, a nesmčlU:
gp:lč se nad n,im milosrdný Bůh, fotwa Uččnj
pokcinj, neboť se w malatnostč sroé za tak roel:
kěho bjdnjfa anč fňm nemčx, anč za něg držčxn býti
nechce,j gakým w skutku gest. BYž dokaroad,

prawj mandrost, blčxžni těch wčcj, kterčž gim
gsau sskodlčwé, žádatč budaU, a nrmaudťj nr:
náwťdčti Umčnj? Qbraťtrž se k domlauroánj
n„lému:u hle pronrsu

wčxm dUcha sroého a ukčxžč

wám sloroa swú: Kdoby mne uposlechl bez
ustrachn, odpoťjwatč bUde a hognostč p,ožjwati
bUde, zlého se neboge.m (Pťjsl. 1, 22. 23. ZZ.)
Pokořenj eotewřelo zaslepenémn Petrowť
oči; spatťčl dUchownj swaU nahotu, . pocjlil
swaU chladnost, a obleknadse rychle w odčw

wraucné lňsky k Bohu a k blčžnij,
wzorem kťesťanské doleonalostť.

Petr

stal se
chtěl totčž

dčleanskau důstognost co neyslawnčgi nastaupitč.
W tom auniwslu progjžděl na stkwostném leoni
celé mřsto. Lid tleskal mu pochwalu. Nle po:

Sw. Petr.

MZ

tlesk zmčnila fe w krčn:cc w posmčch. Kůň se
počal swjnáti, brkne a ležj č š grzdcema w ka:
luži. SmjchU a chechtn nebylo kodce. Tento
posměch lidU sprostého dotekl se neyhlUbssjch
ledwj marnomyslněho ginocha, kternž lmčwem a

hnnbaU žarděn, takto k lčdU promlUwil: dPo:
nčwadž swěr skrze přjwržence swé mně fe wy:
fmjwú, a to prč:wč dneš, když gsem swobodně:
gi mU slaUžťtť chtěl: gěl fe nad podwodnjleem
tjm mstjti bUdU, oleélži mU paty, opUstjm geg
a wysměgi se gemU; i obré:tjm žiwot swůg, aby
si bUdaUcně posmčchU ze mne nedelal.e.:

J dosstúl Ǧonsaloť wěrně k slowU swémU.
LitUge swé marnomyslnosti a rozmařilosti, roz:
trhal núsilně wssecka anta,
kterělž ho na ossco
metný swět tento wazala a odessel bez odkladu
do Palencie, kdežto w tiché kazni, w modlitbach
oa postech žiwot trawč, w saukromné lčchosti
wůlj Božj znčxtťa swět přemahati fe učil
Nle lidé swčtsstj nemohaUce si tUto tak
něchlau zmčnU wyswětliti, myslili, že to gen po:
krytstwj, Uraženú pýcha, anebo gaksi w nrěaš
rozčjlenň swčdomitost gest, a wrtěli nad tjm

hlawaU,

a wssemožně geg pťemlanali,

aby

opustě žčwot osamčlý, opět w dňstognost swaU
se uwúzal a jmezi nimi žswot trécwťl. Qn ale
stčll pewně

co skčxla, nic si řrčj aulčsných ne:

wssjmage, a aby nawždy swčtU wýhost dal,
wstaUpil w Palcncii do ťč:dU kazatelského swa:
tého Domčnťka, tenkrňte prňwč welebnč wykwé:
taǧjcjho. uu Kdož swčta se odřjcč chce, nesmj
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Dutxen

se Urnúwisti a pronasledowanj geho bali ani
se aUskoků a poknssenj geho strachowati

szžilostj

Kdož

a stalostj se ozbrogj, snadno nad Ujm

fwjtčzj a se přeswčdčj, že pora;ený swěr wjtťze
ma w Uctiwosti, z pťemoženěho ale chaUlostčwce

jžel si grn opčr smjchy tropj uu ))Gestližeť naš
swčt nenawčdj, dj Pan, wěztr, žeť gest mne
prwé Uež waš w nenawisti mčl Byste bylč
z swčta, swčt rož bylo geho milowalby; že pak
nrgste z swčta, alr ga z swčta wywolčl gfem

waš,

protož wúš swčt nenawčdje (Zan 15

..19)

W klússteťe dokonal Petr dfwé bbrácenj,
snažr se gako pilná wčela sebraně kwčty různých

ctnostj w aul srdce swéboonrytč. Milosrdmi
dobrota ,Božjx podporowala ho w žapočaté prčx:
ri tak sssťdče a hognč, že neUmdléwal anobrž
se den ode dne wždy rychlegssjm krokrm k doxl

konalosti kťesťanskébljžil
se giž tenkrate po celých

Powřst geho hlúsala
paňbeljch.

Swjtězčw rakto Petr ď pomocj Božj nad
fwčtem a nad ďč:blem, Uzawřel, že také blčžnjho
swého Uččti bUde, kterakby š nepťjtelcm spafenj
sxtrckho zčwasiti mčl, chcrli nad njm swjtězčti.

J studoxpal co Ueypilněgi njfma swata a spify
sw orců; když den Uestačil nastawowal noc

ermi

bedliwč rošgjmal žčwot swateho Domi

nika, zakladatele řé:du, a co pěkného a doko
nalého na Učm shlrdal, žwlasstč geho wraUcnost,
horlčwost, pokorU a kagjcnost, to wssemožnčtaké
Uúsledowati se přičiňowal. Poněwadž ale, ne.

Sw. Pštr.
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stawj:li Hofpodťn domu, darmo ppacUgj, kteřjž
sřawčgj geg, UeUstal hoancjmč modlčtbami Boha
prositi, aby ho mčlostčwč osiojtil a potřebnýmť
ctnostmč k anřadu pastýřskému nadal. Z ne:
byla modlťtba geho oslyssúna, tak že w krútkém
čase tak.daleko w Uměnj bohoslownjm se zdo:
konalčl, že pťednostowé kleisstera bezewsseho
rozpakU auřad kazatelský a zpowčdnický mu swč:
řitč mohlť.

Petr

wynčowal teď lčd slowem a skutkem.

Slowa
geho, an z útroby lčxsky olné Uixichě::
“zela, wnčkala až do neyhlubssj skrensse dusse a
opčt U posluchačů lčxskUplodila. Z mlmojwal
o blaženosti hřjssnjka kagjcjho slowy cak lahod:
Uýmč, srdce č dussi zagjmagjcjmč,
že hřťssnjcč

neyUertněgssj,

zwlč:sstč wBčskUpstxojPalenském,

w slzúch tonauce k noheim geho se Uwrhoweali
a z Ueprawostj a z hřjchň swých se fčxlč.
Když se o lčchto wěcech nčxbožný krúl

Špaňhelsrý Ferdčnaxw ul.

rowčdčl, powolal

služebnjka Božjho ke dworu, a shkedaw, že
wsse žiwú prawda gesř, což se o něm wyora:
wowalo, tak si geg obljbil, že ho i přč fobč
mjwal, když do pole tč:hl, a we wčcech Uey:
důležčtěgssjchmaudré radn geho wyhledúwal.
Tak weliké důwčry aopřjznč krčxlowské ne:

obracel Ǧonsaloč kU pohodlj a k Užitfu fwéan.
ale k oslawowčmj gména Božjho la k zawedenje
lepssj kúznč a búznč U wogsstě a U dwora. Qn
súm dňwal wssem dobrý přjklad, neuchylowal se
ani krokU od núbožného žčwota, ani chowčmj

208

.

Dulxcn.

swého Ueměnčl. Swatck rozgjmúnj,

modlitbh,

tuhé pokčmj byla mU za“neprňzdnťnjm Ueymi:
legssjm, w prúzdné chwjli buď si U ioogsstě bUď

U dwora mcsskal. ij

ax takowým gednúnjm

stalo se skutečnč, že klrslú kazeň a bazrň Božj
gak wcwogsstč tak U dwora se obnowil.a, mno:
zj nepořadkowé a prostopassnostť se wypudčli,
a zbo;nost a ctnostč zkwjtatť poěaly
c takowý mnž mnohým swčtúkům, zwlú:
sstř U dwora krúlowského protiwným byl, xwěc
gest welmč

přirozenée,

neboť

dfwět

lčch, kterjž negsaUez fwčta,e (Jan

Ueněčwčdj

15,10)

a tč Uičehož tak wraUcně ncžadalč, než aby
sr omrželého mrawokčxrce, stůg to co stug, zba:

wťli N ay, an o to rokugj, wstaupj žena,
kteraž rozprúwkU gegich byla Uoslauchala,a
slussnaU mždu se nabjzj,

že Petra

k padU přzi:

wede, a tak mrawolearna ústa zacpe. J wessla
trdy, když fr saumrklo, w tom ohawném au:
myslU do pokoge slUby Božjho, předstjragjc, že
š njm potagmU o předůležitých wěcrch mluwiti
mú. Když znamenala, že gsaU gen samiudwa,
uwrhmlwssj se na kolena, woprawowala mU
Usedawým hlasem, žr nrnčxwčdj přrcesslého žl:
wota sweho, a žc opět k Bohu nawratiti se
chce, a prosi, aby zpowčd gegj wyslyssel. N tU
gala se nestydatost a„ oplzlost swau zgewowan,
ale š ďabelskaU ossrmetnostj, aby podpalila xňa

men nečistoty w srdci sw muže. Petr

pro

hljdna auskok nepťčxtrlský,.wessel do wedleqssjho
pokogc a rozprostťew plússť na welčkýohrň, po:

l

Sw. Petr.
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ložil se Uaň. Fregjřka w patčrch za Ujm. Wč:
daUc ale, co se„děge, a že sm.l muž od ohnť
žňdného aurazn Urbéče, wessla do sebee,ga py:
kaǧjc mr kého žčwora sioéh.o š neyrpčtssj skran:
ssenostj z hčjchúw swých se wyžpowjdala.
Ge:
gjho pťjkladú Uňsledowali wssickni té hanebnosti
půwodcowé, geUž se bylj pilUě djwali skrze
ssrčrbinU we dweřichx Ua wsse, což se dúlo.

; Sw. Petr Ǧonsalpi opustil, když sewúlky
skoUčily, dwůr krúlowský,

a odessel do kragin

uhorsmrdých, kamž zřjdka kdy dUchownj

přichúzel

a ď newýsloann
horliwostj zť namč:hčmjm ta:
mněgssjmn sUrowému a Zanedbanémnlidn skowo

Božj hlúsal. Geg erdstrafsila

odspasitřlného

anmyslu ařxi diwokost kragčny, an Uepřjstupné
hory, ani sUrowost lčdn, nrž kdežxpomoci b,ylo
potťebj, tam se odwúžil a gako angel strúžný
pomoc pťinňssel, a poněwadž ťeči swé také
mUohými zčczraley Oootmršomal,u obrútčli se mnozj
zatwrzelj hřjssnjci UUcestUsprawedlnosti, zwlě:sstě

w osadčxch bčsknpstwj Tndenského (Tug) axKom:
postelského. Mimo to staral fe také welice o
plawce, zlčd to w Uňboženstwj welmi zanedbalý
a nenmčlý, w mrawech špnstlý a zdčwočilý.
Ty wyhledčxwal Ua lodjch, chodil wssudy za
nimi a slomo Božj, kde gen možno, gčm hlčxsal.
Yž podneš gest U Špaňhelů a Porrnǧalů uUotak
weliké wážUosti, že w čaš wichrň aneb bauře
na moťi .o přjmlmoU ho wzýwagj a nezřjdka
orodowémjm geho zúzračně z Ueywětssjho Uebeš:
pečenstwj wyswoksozeni býwagj. Konrčně přt:
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Bljžil se den, kdeženennawený slowa Božjho
zwťstowatel wěčnau odměnU wzjti měl Bylo
to prč:wť roku 1240, an mU Bůh zgewil, že
hodinka ge,ho se bljžj
Tenkratc mčl prawě
postnj kazanj w Tudě. Žadage w nárbčj swúch
bratřj zemrjti, strogll se bez prodlenj na cestu
do Kompostelly. LaUče se š Tndenčany, pro
sil welmi dohnutljwě, aby fe za něho modljlč,
až o smrti geho Uslhssj :Nčkola nme,e do
ložsl, :qd tén doby, co jgscm se z milostč Božj
swčta odřekl z ničehož nekara frdce mé, mysljm,
že pťedce onč ččstoly sioědomj nemam, kťeražby
modlčteb wčrných dussj nepotrebowalae
Rež
wssak cestu nastaupitč mohl roznemohl se welmi
tčžce Biskup TUdenský, přjtel gcho, zaopatřil
ho swatostmť, a na to Umrel w PěmU trhož
roku Ua Božj hod welčkonočnj dne 15 Dubna.

Geho sw pozůstatky mnohými zázraky prosla
wené, nalézagj se w hlawnjm chramn w Tndč
Papež Znnocenš Z7 prohiasil ho rokU 1254
za blahoslaweného.

Nozgjmňnj.
Když sw Petr slabostj swých si wědom
gsa, Tudenčanů prorll, abo za nčho se moťxli:d
li, až Umře: čjm che mělčbychom my na dUsse
zemřelých pamatowatl,
abo očisstěni ode wssj
poskwrno tjm spjsse do radostč wččné se dostaly
To žada od naš lčxskakrrsťanska, to nassewlan:
stnj blaženost; neboť kdož blržnjho milugr,

Sw. Pecr

z 7

2U

mU w potřebť geho wssemožnč“pomaha,aakdož
gčnémU pomahčt sam pomocč se nadjti může
Zagčste, žeby se mťloha dussička z mUk oččstto:
wých oswobodčla, kdybychom gč wodlťtbami, al:
mUžnaU a zwlasstč občtj msse swaté kU pomocť

pťispjwali; kdybychom to dobre, což ona za žiwa

započala, ale nedokonala, dohotowili, a zlé,
ťehož se dopUstčla, naprawťli
přečasto fpatřugeme,

Nle bohužel, gak

že w srdcjch lťdských wssrcka

wjra fe dUsj, wssecka laska wyhasjna, tak že ani
neyhlčžssj přijznj ňa dusse swých otců a přňtel
nepamatugj.
Mnohý nezdčarný duchem swčta
na“dutý fyl,t plýtwú š zdědčným po otci zbožjm,
dobře wěda, gak nabytoj bylo, ale aby sprawe:
dlnostť zadosř Uččnil„to mU ani nenapadne.
xCo gest mť do tďho., ať si za to tatjf fúm
zodpowj,t tak ozýwagjcj se lč:skU odbýwň; za
to ale, postawj mU na hrob, kdrž tělo hnťgc,
pěkný kťjž aneb stkwostný pomnjk,
nck dUssč
wzpomenaUtť,

gj ku pomocč přťspětť, lo jse! zdú

přjliš babské a zbytečné, ta nechť se trč:pj a
mučj Kdybyste, o lčre, uwažilť, gak welkých
mťlostj aUčastna se stane, kdož na dUsse zemřelé

wždy pamatugr, kdyby wam na tom zaleželo,
mjti U Boha orodownjky a prjmlUwce nym giž
azwlasstč až na saudu statč bUdete, i kali byste
sr, za dUssr mrtwých modlčli byste se, na:
prawowali bysťe křiwdy od nich Učinčné, oželené
sice ale nenaprawené, wědaUce, že:

:Swalé

a spasitedlné gest mysslenj za

o“1 o

d

j Duden

mrtwe se modliťi, aby od hřjchů bylč sprossteni e

(ll Mach 0,46.)
:Slťtugte

se nade mnaU, slčtugte se naidej

mnaU, aspoňowy přa
ratele mogj, neboť ruka Pa
ne dotkla fe mne.

Hle, nenjť mč pomorč w:

mnťe (Job 9, 21;6,13.)
e :Zmiz

z země pamatka gegčch, proto

nedamatowal

108,16 17)

e
že

aby ččnil milosrdenstwje (Žalml

dModlete se za sebe wespolrk, abyste spa:u
seňč bnli: mnohoť zagťsté může modlitba tpra:
wedltwého Ustawičnčx.e:(Zak. 5, 16.)

Modlčtba.

.

Bože,

siwoťčreli

ťjrjch! propůgč
swých odpusstčnj
co wžďy si byli
wanj sw. Petra

a jwýleUpitcelč wssech wč:

dussjm slUžeijků a slUžebnčc
hťjchů, aby promim:tj tresřů,
žadali, na nabožné př.imlaU:
Ǧonsaloč dogjsi mohlť. Kterýž

gjl žiw a kralugeš na wčky wěkůw, leen.
Dneš se gesstě swétj: W Řjwě sw Basiliďso a Dlnasta:
sče šen Urozených ktere“ťza cjfare N crona sťath dylp u Sw
Marona EUtpchcla a Blklorma za cjsareTrajana Umučených.
ou W Persič sw Mallma a Qlompčada, ktcrjš za panowanj
Decta Uehprw UkrUtne Ubetl pak ale blawy gegich roztluccno

boly sererami u

W Ferenttne sw Eutocdla mnčedlnjka.u

W Mure w Lycii sw Kreďcence, genš ohněm Umncen bol u
Sw Theodora a PaUsillppa, za casu Oadrlaraa cjsare Umuče
Uých,a m g sw
e

Swa Thnribiuď.

.:

. .

213

16.

Žčwoř sw. Tbnrčbča,
loisleupad
Ccnomancmkého (Mane).

ThUribiUš, rodem Řjmaw, powč!stný fwa:
tým obcowúnjm i Urozenostj, byl neyprw pro:
bosstčm pak i bisknprm Cenomanenskýme Milost
Bdžj byla ď njm palrnč un Když za grho
biskupowanj pohané a zwlasstč rozličnj karjťi
proti cjrkwi swaté powsťalť, wssemožwř gi Uti:

skugjce, odporowal gčm Thurčbčuš zmučle, a sta:
dečko swé pťed aUklady nepřútelskými, co pťed
drawaU zwěťj statečně brčxnčl. By pak i u třch,
kteťjž ku cjrkwť Uepřťnčxleželť, dobré mčl swč:
pdertmj, pilně wykončxwal, čemu Učil: byl tichý
a, laskawý, kd uUepřútclům swým dobrolčxpý, a
k tčm, gčmž se křčwda dčla, saUtrpný; k sobč

ale mťjsný, w dobrěm staly a pewný, tak žr
ani prosbami welkých panů, ani pochlebcnstwjm
ba ani wýhrůžkami se w. dobrém předsewzetj
zwiklati Uedal Z té přjčťny newssjmal U hrubč
pronasledowúUj gakéhosi ǦajaUa,
kterýž gesstč
pohawem gsa,

Saoina

tčžce to Uesl, že maUželka geho

kťcest fwatý

pťigala.

Qn

gť ,týral

prolo wsselčgak, stjhal gčgj kroky, an podezřiwčx
geho mysl až do kostela křesťanského geg pťi:
wedla. Zde xale nčxblaU slepotaU a bluchotaU
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ej)llbcnz

za wssetečnost potrestňn, wm z kostelá wynesen
býťi musilx.sus Saoina xuslyssewssi to,e .xwrhla
se po službách Božjch sw. biskupowč k nohňm

a co se manželn stalo, mu ;oznáxdůa. Tu po:
ruččf Thuribiuš přjtomnýmzkťesianům, abp kleké

sse, f Pčmu Bohu o uzdrawenj Sadinina man:
žela se modlili.

Po skončené modlitbě ssel bi:

skpr ku Ǧajanowi,
a nalezna .ho skUtečněsle:
pébo, hluchého, takto se modlil: dPane Ježjssi
.!řťrčste,ugessto gsi Petrowi,
služebnjku swémlx,
(ljče krčxlowstwj nebeského a núsledoxpně č geho

nčxstnpcům a ostatnjm biskudům moc.propůg:
čiti rčcčil, rozwazowati a zawazowali.. otwjrati
la zawjratč, řka: „Cožkolč otewřele, otewřjno
bUde, a cožkoli zawťeto, zawřjno bUde“: rozkaž,
abU se otrwřely oči auUssi tohoto muže, Ueboť
si prawil: „cožkoli důwěrně žč:datibudete,e dčxno

wčcm bude;“ neb slib Twůg trjoň na wčko
wřkůw.e Když pak pťjtomnj ))Llpmenedoložili,
eyhle, otewřeny gsau oči aaUssi Gajana, kterýž
radostj gako beš fmnslů, newčdčl co činiti mčx.
Z ,wece Thuribiuš k přjtomným, geho slowůn,t

a skutkům se .diwjrjm: :Dncš naplnčlo se, co
sw. aposstol Paroeld předpowjdal: že poswěcen
bUde nmž newčťjrj skrze žemx wčřjcj,e (l.Kor.
7, 14.) a ǧal se pilnč Gajana U wjťr nžou:
čowati. Po skončeném wyUčowčxnj Uwčřil Ga:
januš, a Uwrhna se k nohčxmThuribčowým, pra:
wil: :dDčkúgi PčmU Bohu, že mne oslepil, abych
spatřil swětlo, a že Ume ohlussil,j abpch slyssel
prade,
kterauž z newčťxomostigfem zawrho:

Sw. TbnribiUo.

wal.
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Domýsslel gsem se, že nrprawé gest, což

prawda bylo„a

držel gsem za prade,

rož

bylo lžj, tmy držel gsem za swčtlo, swčtlo pak

wodáwal gsem za th.

J welebjm a chwňljm

Téhož, skrze nřhož oťčstčlč sr smyslowé mogj
od neřňdU modloslUžebnostť. Rynj poznčxwélm
w prawdč, že ďéchlowé lčd oklamúwagj, abh ne:
wčťjce w Krista, wčřčlč w. němé a hluché skcily

„a ostatnj twory. Stydjm se ťjci, čemU gsem
sr dřjwe „klanjwal, a co Uade mnaU wlčxdlo.e

To kdnž domluwčl, obělowal darem Thn:
rčbčowč wssecken statek a zbožj swé a pťjsstjpak
wexlkonocr byl š celýgn domem swým, aš 314

osobamč pokťtčn. ǦajanUš

a žena geho odewzdalč

se slUžbč swaté

Ze

ejrkwe.

stalků ǧeǧčchr sta:

wě.lč se kostelowé. PťjkladU Ǧajanowa
núslcdo:
walč innozj gčnj a znamenčtj peinč i přjbuzen:
dsťn:údgeho,

gež Thurčbiuš

slowy a skmky wo:

Učowal, řjdčl a sprawowal, gsa ke wssem wljdný
a laskawý. Řjkúwal k nčm: xaKdyž gste gesstě
býli siewčťjcj., bylo wúm swčtlo wjry dúno,
čjm che wúm wčřjrjm propůgčeno bude wsse,
očleolčxse modlitč budete. Dobrota
Božj wždy
nč: wčxš črkěe, a, tjm hognťgi každého z wúš
milostj swaU obdařj, čjm dokonalegč skUtky po:
dlé wjry swé řjdšsč budete.c

Pět let sprawowal ThurčbiUš bťsleupstwju
Cenomanenské,e„an ho prozťetedlnost Božj po:
wolafa, aby rozal odmčnu za žťwaU wjru, 41ete:
rúž hou po wssecky dny žiwota prowčxzela.

Na geho přjyxlnwn sřqlo se zá žiwobytj
ji po smrtč nmohou zúzraků.
d

Rozgj„mč:nj.
Proč asi borlil sw. ThnrťbiUš tolik pro
wjru katolčckau? proč wynasnažowal se tolik,
kacjťe a pohany do lůna gégjho Uwéstt? Proto
zagisté, že blčžnjho jgaleo sebe milowal, ua wčdčl,

žp mimo cjrkew nenj možno spasrnu býti.
Q jriďržtese kťesiané, držte se pewnř těto pra:
wdy,

od njž nasse bUdaUčj wěčnčl dblaženost zčx:

wčfj. Mnozj. domnjwagj se sice, že člorpřk
w každé wjře spafen býtčx může, ale ti i tacj
gsaU welčce na omylu.
Kdyby Neymilegssj
wsse grdno bylo, kU kleréžkolix wjře se pťťznčx:
wčxme, .proč tedy přčssel KrčstUď na swčt? proč
Uččl nčxš wjře nassj katolické? proč umťel za.

núš na křjži? Proč cbodčl po zemč Judské a
wyučowal Zčdy,u, ať w gediného a prawého
Boha wěťčlť, k Učenj .swémn? Proč
ůstalč
aposstolé Zčdy? proč přikúzal gčm KrčstU , abU
gdance

učilč uwesske!ré núrody

gméml the

mU bylo zapotřebj,

žrn,

a kťtčlť ge

we

č Syna i DUcha,swatého? K če:
že tolčk tisjc tčsjců mužů a

mlúdrnců a panen,

ano i pacholjků a

děwčat pro wjru katolickaU onegen wsse zbožj
swé a co pěkného na swřtě mčlč, ale č žiwot

swůg nasazowali,:

když w každé wjťe spasrni

býcč můžemeu? K ěemU bnlo zapotťebj, Fr sw.
Nuǧustčn od kacjčstwj swčho do prawé cjrkwe

jSw. Thuribčuú.
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přestaUpil, kdyby také blUd kU spasenj wedl?
Proč podstaUpil on a š njm tisjce giných, swa:
lým obcowanjm a hlUbokaU Učenostj wčhlasných

mužů tolik prace pro wer katolickau, kdyby
lbostegno bylo, w kteréžkolťcjrkwč žiwi gsme?
O totř přehťjssna ossemetnost fdož tak smeysslj!
O křesťane prawowčrný!e nepridawey slUchU a
wjry takowým řečem Lidé ti chtčgj tč neyprw
k lhostegnostč přiwéstč, pak o wer připrawitč
a konečnč U wččnaU zkazu Uwrcč Kd.ož těm
swůdnjkům pod raUsskaU fnč:sselčwostťzlolagjcj

klam rozsjwagjcjm

wčťj,

ten běž, swéwolnč a

š oččma otewřenýma do propastswěčné, odedž
wykaUpenj ner
To wssak nema tak rozumjno
býli, gakožbjy ti, kteťjž w blUdU aneb w zcestném
Učenj wězegj, žadné naděge ku spaseňj neměli.
J mohau spaseni býth neboť wčlosrdenstwj Božj
gest nesmjrne, ale tenkrate geU, když se w blu:
dU beze wssj winy swé nalézagj, když se wy:

nasnažUgj prawau wer Uagjti aPaUa Boha o
to w modlitbach žadagj Ti a taej, wedanli
žiwot dokanlý, mohan býtč spaseni č budaU
spasenč, proto že prawdy hledagj a o nj fe
modlj. Tč giž negsaU nrwčřjcj, ale dle lwůle
wčřjcj; tč negsaU w skUtkU giž kacjři, ale pra
wowčrnj katolski. ou Kdož ale pťjležilosti ma,
wer
katolickaU poznati, a poznati gi nechce,
kdož gj odpjra aoťi a srdce před nj zawjra: o
tom se mUsj řjci, že marnč na bUdach blaho:
slawenstwj

čekéa; neboť
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Duch.

:Geden

gest Pč:n,

krest.t(Efes 4 5)

gedna wjra,

geden

:Kdož cjrkwe neuposlechne, budiž tobť gako

pohan a pnblikane (Matth 18 17.)
dPťichazjli kdo k wam,

a toho (kalolč:

ckého) Učenj nepřinassj, nepťigjmeyte geg do do:

mu, ančžho pozdrangtet (ll Jan 10)
ijrkew

gest slaup a zč:klad prawdy.e

(l. xTim. xZ, 15.)

Modlitba.
Přigml, ú Pane Bože,

.
wěčnň prawdo!

pťigmi mé wraucj djky, že si mnč .oal w lůně
prawé wjrw se naroditť. Q Utwrz mne, ú
Pane, we swaté kalolické wjčé swé, abych neto:
liko nčkdy gj neopausstěl byť i žiwot to stalo,
ale také wesskeré chowéanj wedlé nj uspořadal
Popatř také, prosjm, o Bože, na owčččkymťmo

twůg owčinec, bludem kacjťstwjpogatéa

zawo:

ley ge pastýťť wěčný, a do stadečka swébo Uweď,
tak aby giž geden byl owčinec, w kterémžbo

se sw gméno Twé na wčky welebilo

Nmen

Temýž den:

wot sw. Joachina Sienfkeho,
z rádu Serwitů
R woZ

Zoachin narodil sc okolo roku 1258 w Sče:
nť odkudž i prjgmj Sienský obdržel ze wznesse:

ného a slawného rodU Pclakani Wýbornč wy

Sw: Joachčns.

chowč:n gsa, ewynikal

e 2 19

nad wssecky gak učenosťj

tak bohabognostj.
Gčž od dětinstwj swého cho:
wage k Nodičce Božj zwlč:sstnj Uctiwost, nikdy
okolo obrazu gegjho nessel, aby se byl nepo:
modlčl alespoň pozdrawenj angclské, i tak bdl
také k chUdým dobrotťwý, že welké otcowské

gměnj samýmť almUžnami nemalo ztenčil No
diťům to owssrm nebylo pčjliš milé, newčdau:
cjm gesstě, že Duch swatý tak milostiwě na sy
náčka grgich působj, prosož geg i otec gednanll

ža to pokúral.

Na

to odpowřdčl Joachin:

:,Mwsljš, dobrotiwý otče, že gmčnj tw„é tč ssťa:
stným Učinj, ačkolť se do něho nic nenachúzj

dobrého a oblažugjcjho?

Gmčnj působj lťdem

ry neywťtssj starosti a nrpokodge, a nic ge Ue:

odwracUgc che od Stwořitele gegich, gako bo:
hasstwj.e To slyssjce rodičowč geho, nrzbraňo:
wali mu che dobrodinj chudým dle wůle pro:
kazowati, anobrž sami odřeanwsse fe swčta,
swaté a bohumilé obcowan zawočalť, on ale,
ačkoliw gen pacholjkem, stkwčl se wssemi ctno
stmi, tak že za sstastnébo se držel, kdož š njm
obcowati mohl. Zatwrzrlj
hsxjssnjci wldaure
geho tuhé posty, wraurj modlitby a skrau rné
srdce, dáwali fe na pokanj a hťjssný žťwot na
prawowali, ostatnj pak lidé wsseho stawu axpo:
wolčxnj počali

dle

pčjkladU

geho

ctjli

zwlčxssť

Nodičkn Božj, Marťi PaUUU, matku milosťi a
aUtočisstě hťjssnjků.

uJoachin gfa od dětinstwj wraucjm matky
Božj ctitelem, chtťl se, dosúhna 14. roku službě
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Dubene

gegj aUplnč zaswčtčlť, a proto sw; Filčppa, geš
nerč!la ťádU blahosl. Panny Marče o přigmUtj
prosil Uslyssewsse rodičowé, co obmeysslj, wy

mlanali mU to wssemožně a na gina mysslenj
ho přiwésti hfedťli. Qn ale odpowťděl: xže
k tomU gsme se narodili,

jccbychom přede wssjm

Stwoťitcle swého poslaUchali,a že budemcli
na marný saUd lidský dbčltl, take wždy w ne
bežpečenstwj blaudčti budeme c TU počali ro:
dičowéxmnohem silnťgčuna nťho doléhati, apla:
čjce prosilč ho, aby gich na siarčl kolena Ue
opausstčl, a že nebUdaU moci bez nťho žiwi

býti doklúdagjce Nle Joachin se odwolawal na
wýslownj rozkaz Marie Pamm, aže, pončwadž
KristUď Pécn pro nasse wykaUpenj tolik proti:
roensřwjx a tolik potupy snússel, a konečně č U:
kťižowún bwl, že zaslussno gest, ckabychom pro
Učho také něco snčxsseli, a ddth trn,(( doložil,
smazati gťnak se nedčx, leč když se zasljbjmc, že

se bUdaUcně dofonale wůlj Boha a Nodičky
geho sprawowati chceme.e Nq to gťch wsscmo:
žnč těssil a slťbowal

že se za Uě modlčti bUde,

aby žadaného pokoge w nebeském kralowstwj
nale li Wsse nadarmo, neboť se Usnesli, že ho
z rana někam ZawezaU, dokUdby na giné my:
sslénky neprissel To znamenage on wstal té
gesstč nocť a odessel do klčxsstera, kdež také hnrd

bez prodlenj do odčwu Scrwitského oblečrn a
na žadost swaU Joachin nazwan byl, anťprwe
se Kkarmont nazýwal
Joachin byl postawy wrlčké, twaťč pťjwř:

Sw Zoachin e
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tčwe, wzezřenj laskawčho, a ačkoliw gen 14 let

stár, wynčkal předce rtnostj daleko nad ostatnj

spolubratry

Gch

nebyla žúdněcpracr proti

wnč:ž aa neyopowrženčgssj býwala mU neymňegssl;
byl ckpokogen taU Ueysprostčgssj strawau a odč:

wem tjm neochatrnřgssjm, a aby swau hlubo:
kaU pokorU na gewo dal, chodčl po almužně Ua

ostatnj bratry. ij
ale se rozhlassowalywždy
ach a che ctnosti geho, tak že se nad tjm
rmautě, prosil, aby gčž wosjlňn nebys. Za to
doléhalo se na něho, aby se na kněžstwj wy:
swčriti oal, k tomU wssak nčgak přswedrn bý,ti
nrmohl, tjm raděgi ale objral se nemocnýnxč a
mezi chudými rúd dljwal. Uslyssaw, že nřkdo
nemocen grst bez messkčmj hou nawsstjwčl ljbe
znými sloson tčssil aby trpěliwě wssr snássel že
koho Buh miluge, toho i tresce a naslrdownč
žese mame radowatč z nemocč, Uepalese rmau
titi
ChUdým zaš řjkawal, aby Uadčgi swau
sklčxdali Ua Boha, kterýž ge ť celý swět Uesmjr:
nau lúskau mčlUge,xcož ústům lahodj, že přčpra:

nge a požehnčxnj swč na ně wylčwé:.u ě)Qči
wssech w Tebe danagj Hospodine a Ty dč:wňš
gim pokrm w čaš pťjhodný, otwjraš rukU swau
a naplňngeš wsseliký žčwočich požrhnanjm e
(Zalm 114 18) um Dčwnň wčc, že kteřjž rady
grho Uposlechssr, do wůle Božj se poraučeli,
n.čxhlepomoci nabýwali.. Tyto wěci roznčxssely
tjm che ugeho gméno, čjm che wssj chwúle se

wyhýbal.

Wida tedy,

že dokawade w Sirnč

zůstane, cjle swého nrdoscihne,

UstaUpil na ně:
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uDnlden.

gaký čaď do Arezzo, sak pkauho tam dljtč chtč:

ge, ažby se fnad na nčho pozapomnčlo Nrž
toho fe nedočkal au nemoha bohabognost swan
Ukryti ani Usta tčch ť mlčenj pkiwésti, klekj na
geho orodowčmj neihle!a od chorob dussewnjch a

lčlrsných uzdrawrnč bylč. Powolčm po krúlfém
čafe opět do Sirny, půfobjl swým swatým ob:
cowúnjm nrgenom že bratťj wssecky zckkony swé
ťřhole swatoswatč zachowúwalč, anýbrž č ǧčný
lčd, ano č stawcm a bohatstwjm wěhlasnj mUžowé
geho přjkladu bedliwě Uúsledowalč, a aby radan
gčm byl a wůdeem na cestč blahostawenstwj
prosilč. Proto wssak nezhrdl Zoachčn, ani se
nad gčné newypjnal, ale gako prwé tak byl č
nynj pokorný a Bohu odewždaný Umžo Když
grg bratřj pro milosti Božj grdnohú času we:
lrtxčlča za blaženého prohlassowalč, odpowčdčl
slžawýma očťma: oNch gak můžete bratřj, mne
hřjssnjka ža blaženeho držrti? Gaké pak blaže:
nostč můžeme na tomto swětč naleznautč?a
N gčndy zasc, když ho gčstý od nčho uzdrawe:
ný ělowčk wpchwalowal, řekl: dNy bratře, co
pak tjm obmeyssljš? wzdawry radčgť chwalU
dúrcč wsseho dobrého. Gč: neuzdrawil, tě, lrč
Bůh wssemohaucj, ǧenž .wsse dle swé wůle spra:
wuge; a protož milugeš:li mne, mlčižeraděgi o
lom, anť mimo Boha nčkdo teu zčxzrak si při:
pifowatč nemůže.e u W postech a w modlit:
bč:ch U w dobroččnčnj každému, kdož geho po:
moci potřebon:dals dofcihl Joachin roků 47, an
mu Noddččka Bošj, ajžx on tal wčrně slaužil,

Swn Joachin.

ooZ

žgewila, žc ma wěčnaU odolatU wzjti za wčr
nau slUžbu fwau Bnlo to prawč na Zelený
ětwrtek. Joachťn ňnťl Uad tjm nawřsstj radost
.pfewrlťkaU, prosil wssaf, aby na zeyt.řj, tedy Ua
U:delkýupčlteč umřjtij řnohl.
Profba
geho byla
wyslyssena.
Tu šwolaw .Uosseckyjbratry, roč.nčx:
mil gčm , že zeglřrgssjbo dne ǧe opusřj, pro:

tože bo Pan Bůh wola
Nikdo nechtěl tomU
wřřčti, gelikož auplnč zdraw byl. Qn ale Uǧistil
gich o tom a prosil za odpusstčnj, pafliby protč
wUli nčkomu bhl Ubljžťl a žadal aby ža nčho
se modlsls, slťbuge, že také za nč U Boha oro

dowatč bUdeu
Tak kdhz Ua Welký patef se zpjwalo: :da
naklowiw hlawy wUpUsťildussi,e: nebolo iJoa:
chťna che mezč žťwúmť Gak za žiwa, tak
takě po snlrti geho stalo se na geho přjmluwn
Umobo zňzraků, načež paprž Pawel 7 a Ur:
ban xsijll. řňdU SerwitskěmU.powolilť, iýeťegně
slUžbamč cjrkewnjmi geg ctjtť a geg wzýwatč.

Nozgjmčxnj.
e Sw.

Joachčn,

ačkoli teprwa gen pacholj:

kem čtrnčxrtiletým, nčcménč milosťj „Božj ofwj:
cen, nahljžel, že když eKristuš xpro neňš trpěl,
mo tafé ž lásky k němu nčco podstalwitť musj:
me. Proč fe hrozjš? proč usi!lekéaš? u Krťstuš
opustčl pro trbe slňwU nebeskau, pro třoé spa:
senj snússrl wsselčké strastč žiwota lidstého, pro
lwé whkanpenj i na kčjž se přčbťtč nechal„ q lxy

„„u
0 04

Duben. ?

byš, ťlowěče, ničehož pro Krčsta trpčti nechtčl?
Pozdwčhnč pak očj a wčz: xPčm twůg a wůdce

twůg

trnjm

gest korUnowún, a ty slUžebnsk

gcho gen po we(elostech taužjš a po pohodlz.
tčla! Th si pťisahl kU foranhwi kťjže, a teď
nestydjš se slaUžilč rozkossem a telesnostč, nesty:
djš se gjsti a pjti a trawťtč dny dobrč! Neťj:
key, že byš rčxd pro Krčsta Spamrle
trpřl,
kdybyš gen wědčl kdy a co trpčti mélš GU
tU snad ten gedčný na swčlť ťlowčk, krerýž nr:
cjsj w aUdech swých gčný zákon, odporUgjcj

mysli twé? (č:f Řjm. 7, 2.3) Paklč ale také
takowý zakon w aUdech fwých cjeť, pakii také
d tťlesnost a člowččenstwj w tobč š rozUmem a

8 duchem bog stálý wede: gdi a podrobug tčlo
, zakonu dUsse,x obťež srdce swé, dey gazyku Uzdn,

a 8 očťma fwýma UččňUmlqu,

Ukřčžug w

sobč iwčt i še wssemi wassněmi

pracUgňugako
dobrý rytjř Krista Ježjsse (ll a Tim
2, 3.)
To ččnť xzagčsté mnoho trpťtč bUdeš pro Krťsťa
Pčma,
ktcrýž odx tebue nče ǧťného nežádň, než

to gedčné, abyš zňkon geho swatý plnil a křjž
geho na se wzal a nčxsledowal grg.

:BogUg ledy dobrý bog szy a tak do:
sahni žčwota wččného,k n.čmUž si powolún.c

(1 Tim. 6,12)

xProtož posi.lňte se a nechť neoslabnan
ruce wasse: nebo bUde mjtč swau mzdu prace

wassr.(((ll Parali,p. 15 7)
.dNadUgč sedz Utrpenj, da doplňugj to, če:

Sw. Joachin. .
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hož .nedostňwá
z Urrpenj Kristowých, na rělc
swém.x (Kološs. 1, 24.)
,
deož milnge žiwot xswůg, ztratjť geg: a
kdož nenúwcdj žčwota swého na tomto swěte,
k žiwotu wččnémn ostťjhň ho.e j(Zan 12, 25.)

e

Modlitba.

Q Pane Zežjssi Kriste, kdož mčdčx, abUch
sobť Umťel a Tobč žiw byl! Ty dobro neywyš:
ssj! xstal gsi se nehwenssjm z lňsky ke mnč, kn
stwoťenj swémn nehodnémU. Q kdh počnn xsebe

nenčxwťdřtia tebe milowati? Yy Pane, hoto:
wo gest srdce mé! Twůg chci býti, nepohrdry x
wnan , ale dey, abhch w ťad synů twých pťč:
počlěn býti .mohl. Hnnsj sej wsse dUssi mé,j což
umimo Tebe gest; b nuže, pťitňhnť mne k sobě,
dabychnna wťky w žčobč a 8 Tebau se rado:

wati mohl, krerýž gsi Bůh a Spasitcl můg.
Nmen.
.
d o Dyeé fe také swetj swátck: W Korinthux sw. mučed:
mku Kalllsta aCharisia ďc fcdmi ginými, kteřjš wesměď utore:
ni lopyoldžu
u W CasarauǧUste

Saraǧoďse)

osmnácti

sw. mun:

čcdlnij: thata, Lupcrka,SU ccšsa, Marciala, Urbtana,Jnlm,
Qumktčliana, Publia, Frontona, Feli!c, Céciliaua, Edejlcta,
Primttida,a

Npodemia a čnopro giných, kteřjž.od Daclanja,

wládařeoSpaňdelskčho, umUčem dpla. eu Tamtěž sw. EUgrarxe,
pamxo a mnčedlnicc. w Tamtéž fw. Keja a Kremencta, mu:
čedlnjků. u WBmkaťexw Pojrtnǧalaskusw. Fruktuosqu, txnkmxa.
uu Sw. Paterna, biskupa ?lubnccnskeho.u W Belǧlǧ we Wa:

lcncn sw. Draǧona, wpznawače„a m. g. swx ,
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Duoen.
k

17.

Žiwot

.

e

sw.d.č?einreolm,u

bisknpa a mUčedlnjka, i towarossů.
x

l

R. :šéul

Simcon, přjgmjm Barzúbor, syn“walchň:
ťe wm Uarodil se w mťstč Susa, z rodičů bo:
babogných. Noku Z1x4 na biskupstwj Ktcsifon:
ské a SeleUské powýssen, držel stolťcť tU po
97 let chwxalilebne, až konečnč Učenj a napo:
mjnčmj ť žiwotem a krwj swaU potwrdil. Qd
Zčdů, křesťanům nikdy ,pťegjcjch a od knežj mo:

dloslUžehnýchpopuzen, wynesl krúl Sapor

jl.

roku Zál) zčxkon, w ktrrémž se poddaným wssem
dod trestem otroctwj žakazowalo ku wjře kťe:
sťanské přistupowati. Ti, kčeřjž a!e giž dřjloe w
Krčsta byli Uwěřťli, lč mělč se tťžkýmč danťmi
a wymysslený,m týrúnjm od wjry té uodwrefučti.

StranU toho psal wýborný Simeon krčllč
srdcčnč aa upťjmnč, uale odpowťdjňo mU, že
wzdorrm swým obč i sauwěrcům swým zkúzU
kUǧc, a že krúl ze,swčta

Shladj gcg ť geho pťj:

wržence. x Na lo odcpsal biskup: že Krčstuš
Umřel pro spafcnj celého swčta, a že trdy č on
dro stádečko, uleteréčžpase,

umřjti chce, xzwlússť,

an ncnj co stúti o žčwot, když hoj nelze zacho:
watť leč neprawosij a hřjchem. :QdstUp ode
mnč, pjsse dč:le, abych gú žiwot swůg chrcknčl
žiwotem těch, kteřjž krwj KristowaU wykaUpeni

Sw. Simtone
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gfau,e amb abych, pro swé zachowánj wydal ty,
T xkteřj strze milosrdenstwj Krčsta,. Spasiteleenassc:
ho,r mčlost nalezli, a pro rozkož tťla swébo,
aboch občtowal ty, gež KrčstUš smrej swau
wykaUpčl.
Gčx nebrčmjnl2 nohč:m swým gjti
po cestěasmrsť, kUdy on chodčl, ani se nezpam
zjllm oďčtowali se,d gako orawý Uenwyšssj uknčz
doobětoxročcn byl; nýbrž dčxwčlm krew swau za

stúdo swé a za owce. sroéllkrk swůg mečitwémn
podrobUgč. Smrt mú gest o mnoho menssj
ceny než wznessenčl smrt Pčmě, genž za nčx
Umřjtť rúččl; Ty mť epřcdhangeš, že Usmrcugč
sn:sé sanřrce;

to jexlc dtwč:. gest wina

a nčkolč

mú. Ty za to trestčm budeš, gěc a lid můg
jwssak uu my gsme tjm newinnč. J xoni uu
mogj poddanj xu stogj pewnč w swém úmyslnl
Zkusiž a seznč:šnge.e

P

.

Na dopiš tento rozhnčwal se Sapor

we:

lice a rozkúzal„ aby se kněžj a lewčlé i ostalnj
slUžebnjci cjrkewnj bez odkladU wraždilč, kostely

dranrowaly a bořily, swatynč zneuctjwaly, swaré
núdobyrpossťwřňowaly.xSimeona ale,e taf roz:

fúzal Sapor u

dSimeona,

toho sprúwceča:

roděgnjkůe, toho m,i přiweďte, nrboť on potm
pnge mé krúlodbskě welebnosti, a držj 8 cjsa:
řrm, klerýž gehod BohU se klanj, mým wssak
powrhUge.e. Ossemetnj Zidé popuzowali krúle
gesstť chš,
hanrbUč lhaUce, žr prý si cjfař lč:e
sťů a darů geho krúlowské welehnbstť pra nťc
newňžj, chatrné ale listy biskUpowy ljbč: a co
w nich psčlnož lwsfe bez průtahu ršykončndň.
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Byl tedy Sjmeonu ťetězy swcizčm, oa do
zrmšeHUzitů ze Srlcncče, kdež se tenkráte král
ždržowal, weden. S unjm byli laké d,wa knčži
dehaikla“ a Hanančaš“ gatč. W mňlo dncch
dostalč sc do Ledan, do hlawnjho mčsta HUzitů.
Simeon mUsil sc hncd dostawiti. Když pťissel
přqd krúle ncuwrhl sc na zemč, gaf to nua wý:
chodn w obyčegi gest. Qtňzún od kreilc o pťjr
činU, že se mU enonj neklanj, exnrlo předrr prwé

činjwal, odpowčděl: :Druhdy nrstáwal gfem
před trban, abych Boha swčho zradsl, a protož
nrznččowal gsem se tobe, ú krčxli, nňležitč pocty
prokazowati: teď ale přčchúzjm, adych pro wjru
a pro Učenj nasse bogowal.e
To slyssjee něx
kteťj z pťjromných modlostužebných

ienčxžj,dMa:

ǧowč nazwanj, prawili: :Tento gcst, grnž daně
neplatj

a lerčllorosleťčj
ňaelebnostč twč se prorčwU:

ge, xprotož nechť Umře.e Simron odpowčdčl:
dNemáte, ossemernjci, na řom.dosti, že sami
prawého Boha nepoznč!wátr a tnto wlast od
nčho odwracUgrtr; chcete Uáď také žaplčsti we
fwé daremně pletichy ?e
s
Na to prawčl krúl pťjwětťwť: dNech toho
hňdňnj, a poslechni rady mé a. modlč fe dneď
šc mnau k Bobnd mčmU, a zůstaneš na žčwč
a lid xtwůg zachowňn bUde.exe

Simepn

wrce: oGň se nrklančl tobě, klex

řýžto mage dUssi a rozUm w,čtssj gsi qež slUnce,
gak medle mohU seu klančtč slunrť nrnsagjcjmu

rozum, aby tč co swého ctitelr,nmne pak co
saudce swéhp opozrraso. Ze ale djš: Pro rebe

, 8Sno.Cimon

i lčď twůg

zachowčm bude;

eďo
29

wťzčž že můg ae

mého lidU Pán gest ukřižowaný Kristuš
Géx
nehodný služebnjk geho Umm za sebe, pro něho,
pro lťd můg Gú nepřicházjm gakjl chaUlostiwk
nobrž srdnatť; a nestogjm zde w potupť, nýbrž
w slúwě, a nenechám se gako dkcko slowy přc:

mlUwčtť,
swedomitě
gakonebo
mu?
prúci
swaunýbržQdwykonám
waš rady
newezmu,
maudrost mča přewýssuge rozum wáš e

:Kdybyš žčwéhogakéhoš Boha wyznawal e
prawil kreil, :měl bych tč whmlana;
ty ale,
gak sam se přiznúwaš wěřjš w ukťižowaného
Boha uu Než poslechni a klaněg se slUncť, ge
hož swětlo dáwá

žťwot wssemU sťroosrenjs To

ččně dám ti wclťke a bohaté dary

a učinjm lě

mocným a slawným w zemie

Simeon

odpowčxděl: deyž

Pčm Ježjš„

stwořitel slUnce a lčdj ncisilj od nrpřútel trpčl,

trpťl i twor gcho, toto flunce, a že djlo geho
gest, truchlťlo nad Pčmem swým. Qn wssak
třetjho dne wstalz mrtwých, a pak wstaUpčl
do slawy nebeske Ty mne wabjš dary a slč:
bngeš poctčwost a slawU; mne ale, pugduli po
cestě, po kteréž kračjm,

gest bUdaUcně mnohrm

wětssj slawa pčiprawena,aatakowé dary a mi:
lostť mne tam očekawagj, o nichž ty nikdy si
neslýchal e TU opět krúl: dGest to possetilost,
tak swčhlawým

býti

a sobě k wůli tolťk lčdj

wzahUbU uwrhnaUti! derať

pak od srbe a

od tolčka tisjců lčdj smrt, kreranž ge Utratiti přčleažč,

u

o ;eg

Dubřn.

aussetťč
krwe swš a krwe„!tčch tačsiců, kteréž
kdwražděnj wndati Zsem lpťčuucrm.a

Na to Sčmeod: :Wylegeš:li, ga,f hrozjš,
newinnaU krew, pykatč toho budešx, až k saUdU
a leuutresťn powolém, aUčet e wssech skutkůw
swúch uUxinulýčh č nynťgssjch dawatč budeš. Gci
wssak wjm, že oni skťze smrr swaU wegdaU do
kralowstwj , ty alc zawraždťnjm gčch Umťeš

Pro smrt gegčchnedostaUpjm tj žiwot sng w
Kristu Rad žčwotem mým maš owssent moc.
wezmi

si ho rychle a Usmtť mne,x

po čemž

wůle twú bezbožna tolik dychtj.e
TU pohrozčl mU krúlž že ho zahubj,

aby
prý Usm;xcenjm grho ostatnj fřesťané stali se
wolnýmť a ťinjce wúli krčxlowu, pťed smrtj se

Uchrúnčli.c Načež zaš Simeon prawil: :QQ:
stup to od nich, abn onixrobč žčwi gsaUce,
BohU Umřeli ZkaUsseg ge mečem swým a
Užřjš, že dobra wůle gegich o mnoho gest sta:
lrgssj, nežlč twa bezbožnú wůle
Neboť geden
každý z nich chowň pewně w srdci wer swaU
a přo nč gčstě pťemoženč nebudaU
Wčz medle
a wčz kralť že my swé wzmssené a wččné
gméno, které od Spajltelr nasseho Ježjsse Krčsta
pochazj, newymčnjme gaftěžčwi za slawnau a
pomjgčtedlnau lorunU lwau.e Tak gesstč wjre
mluwčlč mezi sebau. Než krčtl Sapor. wčda, že
wssecka geho dobrú umjněnj, gak se domnjwal,
Ua zmar přťchč:zegj, Uaťjdil Sčmeonar až do
leúua U wazbč držrtč, mage za to, že se snad
pťedce gčna,k rozmyslj a po ge!hoj wůli budc.

Sw. Simeon.
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U brčmy krúlowského palčxcU, kteraUž swá:

zaný Simeon gjti musil sedčl neywyšssj ko
mornjk a býwalý wochowatel Sapora, staťiěký
Ǧučazad. Ten také byl drUhdy krrsianem, po:
zděgč a,le, abn fe :rúlč zaljbil, flunci se klančti
p,očal.d Uzřew biskupa, powstal protť nčmju ra
uctiwč ho pozdrawil, tento wssak nepohlédl na
něho,

xnýbrž dhnčxwinnťoďwrčxtil twěxřx od odpa:

dljka.x To proniklo stařečka takowaU ljtostj,

žc

wždychal a olakal, řfa: u:Llch, když Simeon,
býwalý můg přjtelu tak na mne se hnřwá,
gak jasi budex Bůh

ďe umnaU naklčxdatč, ǧemUž

gfem se zpronewčťil?c Pak odegda do domU
swého, odložil stkwostné raucho a oblekna se
w smntnú ssat černý, posadil se opčt U brčmy
ňa pťedesslě mjsto. Kdožkoli do paléch wchčx:
zel aneb odsUd wychčxzel, dčwil se tomU pťe:
strogenj. Když také krč:l se o tom dowěděl,
dal se stařečka téazari na pťjčinU zčmnutkn, zda:

lť se mn doma co nessřastněho přihodilp? Qn
ale wzkňzal: že smrt zasluhuge TU powolal
ho kral a proč tak nesmpslnť mluwj a gedna,
se wyolčuoal
ď Ǧuťazad odpowčděl: :To proto činjni, že
gfem se anč k tobč anť .k Bohu

rožssafnč ne:

chowal. Neboť lhal gfem Bohu opnstč prawdu
geho a twaU wůli plně Yle i tebe gsem okla
wal, an gsem se slunci zewnirť klančl, w srdcč
wssak se mu neklančl e
Rozhnčwčxn prawčl knil: :Nad tjm toliko
smaUtjš

se possetilý starče? Než gče brzy xzčlrmm

2Z2

x

e

Dudeu.

tek a lkášxj ;wé Ukončjm,
radsš.ee
u

gestlč se ginak nepo:

Na to odpowťdčl Gučazad: dUgissťUgi a
přisňhám Bohu, Púnu nebeď a zemč, žeeač
xprwé wůli twau gsem plnil, npnj déle gi zacho:
dýáwati nebndučd Gá gsem křestanrm a wžre:
krčxt Boha swého za tebc, za člowťka klamnčho

nedúm.e Ra to král: dGá ssetřjm twého stč:ťj
xz ohledu na twé zásluhy,

ftere“ž gsi si o mého

otcr a o mnr zjskal. Protož dáwám ti lhůtu,
abyš se rozmyslčl, od wjry těchto čarodegů odn
staupiti a žiroot zachowatť.e xWeř mi,ed řek
Ǧuěazad, xý krňlč, že ani ty, anč knjžata pťed
tebau sedjcj pewnaU myslj mau nepohnau, abych
tworům se klanťl, stwokčtelemgegichopowrhna.f
dKlanjm se tedy gá tworům, zloťečenýzlosyne?e
otázal sc hnťwiwť Sapor. dKčžby gsi se žiwým

tworům klanťl,e prawil Ǧnčazad,

:ty se alejd

klanjš tworům bezžčwotným a nerozUmným,
určeným k službě lidské.e Tu hněmem rošpá:
l“ený král odsaudil stareťka, aby stať byl.
Když ho wrchnosti zrmské k poprawč wyx
wňdřli, prosil gich stařeček, aby malieko pose:
čékali,lžc gesstč nčco krč:lč zgewili mň.

Z pozao

staioili se w marnč naděgi, že snad odpadne.
Powolaw tedy komornjka.wzkčxzal králč: :Wěr:
něho a poctčwé o gsi mne we nsssech lagných
šéxležčtostechswý
šhlrdal.
Tobť i otcč twémU
slanžil gsem upřjmnč. To gsi sscimwyznale Wy:

plň, prosjm, tu gedinau prosbu maU a dey we:
řegnč ohlúsiti: že sc ǦUčazad neodprawř:ge pro

Sw. Snncon.
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zrňdu gakanď na zalržčtostech šemských, anč pro
gčný gakýsi zločin: nýbrž gedťne prolo, že kťe:
sianesn gest a Boha zaprjti nechcede Přč tom
si myslil, žc, poněwadž powčst o gebo púdu
se roznesla a mnozj sc nad tjm horssťli, že
nynj opčt se posilnj a potěssj, Uslyssewsse,
že nenj Utracen pro nčgaké prowčnčnj, nýbrž
gedine pro wjru w Krťsta Jéžjsse.

Krúl Sapor to, gakž ǦUčazad žadal, dal
prowolatč, domnjwage se, uže gťnj tjm wolněgť
a ochotněgč od núboženstwj křesťanskébo odsťn:
powati budau, Uhljdawsse, že kťesťanům žúdné
milostč se nedčxwň. Zpozdilec nepowč:žilo, že
owčičky tjm ochotněǧč ku smrti pobčhnaU, kdwž
ge pastýřowé pčxedchúzegj, a posoolitým hlasem

k tomu wszngj.
N lak byl swalý stařcček,
dobrau žanecbaw powčst, sťal dne 16 Dubna
na zelený Čtwrtek
Powěst o Urrarenj sm Ǧučazada pronťkla
rhchle až do wězenj kSťmeonowi,
kterýž se
z toho zaradowaw, řekl: :Welikci gest milost Tmčx,p

Zežjssi! welťkadobrota Twú, Pane naš! Slaw:
na gest sjla Twa, o Ježjssi; slawnčr moc Twá
Spasiteli naš! Ty křjsjš mrtwé, Ty zdwihaš
kleslé, naprawugeš hřjssnjky a zaufagjcjm da:
wúš nadčgi. Tento mUčrdlnjk byl dle smyslu
mého po,slednj, aj nynj dge.stdle přúnj mého pr:
wnj.
Wzdčdlen (čizj) byl od skulkč; mých, a
Uynj stal se swým obcowanj mým towarwssem.
Wzťxalxen byl od prawdy mé a bljžeač Učiněn

wjre mé

Pohřjžen

prwé we tmach, Učťnčn
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Dubcn.

gest nnnj hostcm U swatebnj wečeťe. Wyznánj
geho spogčlo geg opčt še nmaU, kterýž se ode
mne dobrowolně bol odtrhl. Gú gsem ho pťed:
sičhnauti nxjnil,d a hle on mne pťedbčhl. Pro:
lomčl ohromnau zeď smrtčapotěssil mne. Wněm
zgewčla se cesta spasenj a ljm mne potěssil Stal
fe wndcem noham mým na anzké cestč, a šťj:
dxl kroky mé po ceste orolčwenstwj
Proč me:
edle ga gesstč zde mrsskam? Nač čekame.ě Pčed:
chůdce můg zanechal mč zústawn a pťjklad fwůg
a wolú mne: „Pogď nuynj wrsele! Nynj gčž
Uemúš na mne, Sčmeone, čehožby si kúral, twúř
mň enezardj fe che před oblččcgemtwým. Pogď
weselr do domU, klerýž gsem ti neyprw přťpra:
wil, a do přjbylkU, klerýž gfem tč obgednal.
Nadowati fe bUdeme na wčcech wěčných, qako
gfme fe radowawalč
Ua dpťcech pozemských“
Ma wčna qest to, že neposlaUcham hlasu geho

a lenugi nasledowatč grg

Q blažena ta ho:

dčna, až pťčgdau a k smrtč mne uwywedalx!
Neboť zbawden budn tčžkostj, kteréž mnc obkljčily,
a pokussěnj, kteraž mne obstaUpilae Na to se

modlil: dPropůgč mč, o Pane! kornnu slawy
Twé. Wždyť wjš gak wraUcně si gi žadam
Mčlugč Tebe z crlé dUsse swé, č deyž mč spa
trčtč Trbe a U wčěném pokogť ď TrbaU fe ra:
dowatť; nenechčxwey mne déle na tomto swčtě žč:

wu .býtč„anč hlrdětč na zboťrné chramy, na
rozmetané oltčlre, na zrnssenan swatynč, anč
ťijtč,
sr slabj odpadagj,
zapřenjm aposskwrňugj,
chau:
ostčwjgak
od prawdy
gak mého druhdy

Swe Slmeon.
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hogného stňda wždn che a che Ubýwéc. Ne:x
deož mne déle patřčti, gak falessnj a lťcomřrnj
pťatelé nynj mne nenawidj, bezžiwotj meho hle:
dagjce, gak zwlússsč Ukřižowatele nassj (Zčdé) d
narod naš w hrdosřč potUpUgj Wssak k ťemU

powolan gsem, w tom zmužile wytrwam,

a

k čemU gsrm powzbuzen, to srdnatť dokonam.
Za pťjklad býlč woljm wesskrrěmU lidU na wý:
chodč. Gako gsem prwnj sťoloroal U wrčeře
Panč, tak i prwnj UmrU a krew swaU wylegi
pťed lěmč,

U Uichž si žťwU

býtč žčxdam, fdež

nrnj žčxdného žarmUtkU a starosti, ani aužkostie
a tčsnosti, kdež nenj žadného Utčskowače a Uli
skowaného, ani Ubližčlele a uraženěho. Tam
nčkdo nenj

obtjžným

a

nťkpo užčxdné obtjžnostč

nrtroj. Tam nebUdU se strachowatč krúlůw ani
se brozťlč knjžat tam mne nťkdo k saUdU ne
bude honilč, nikdo mneestrassčtč. Zahog rúny
nob mých na kamenj rozbťtych, o crsto bez au
ražu! Qbčerstwč mé Umdlené aUdy, o Kristr!
oqui nasseho nafycenj; zapuď bolesti srdce mého,
o kalťchU nasseh,o wokamoenj; a zastaw potoky
slz mých, Utčcho nassjch žadostj! e
Yn se takto modlil rukama k nebč pozdwi
ženýma, ozařila fe twať geho gako ruže w ple
ném kwčtu a gako kwjtek w swém rozwčnmj,
tak že se knčži Nbdbaikla a Hanančaš welčce
podiwili. Simeon
Uťebdčl relaU lU noc oťed
wrlkým Pútkem na modlilbč, řka: wUčiniž mne
bodna, b Jržjssč! aťxnch w den smrlč Twé q
w hodťnu Twého umučenj kalčch tcnto obdrěele
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a pil. Gčx. siu welčce pkegi, aby bUdach pokoš
lenj ťeklo: že také gú Utracen gsrm byl w drn
Pčxnť, a tčssilo by mnexsrdečnť, kdyby otcowé

dčtem swým ťjkalč: Simeon

laké stal sc dne

17.llDUbna w Pátek obťtj, gako Bůh geho.e
j W.tťctj hodinU dennjebyl rychle Simron
před krúle postawen, kterýž ho pobjzel, ano
prosil,

aby gen gedenkráte sluncč občtowal,

chekrále

že

to ččniti Uexootťebngex,lpak že ho chrú:

niti bUde před nepťátely, wyhledúwagjcjmi smrti
geho. Nlc Simeon odpowědčl:, :Nikdy se nr:
jUslyssj, nčkdy powjdáno.nebude,
a nikdy nepřčx:
telčxmogj plčsagjcr neřeknau: Sťmeon na Boha
grdnaU zapomenul a tworu se klančl! Ustqň,
b krúlř, dčlle pťenťlauwati mne! pospčš si radě:
gč š obťtj; neboť pťiprawrn gest giž stňl, a
gú taužjm po,swacých hodech, k nimž mne
Bůh !Uůg zwe.e Toekdyž promluwil, oslonila
twňři gehq

taleowciu welebnost,

že se sčxm krúl

podiwil; wssak popuzen od dwořanů swých,. cšd:
saudil ho k stčtj, Uačež hned odweden gest.
W mčstě bylo gesstť sťo. giných mužňw
Uwťzněno, ž nichž někteřj bylixbiskupowč, nčkteřj
knčžč, aneb ginj cjrkewnj služebnjci.

Ti

byli takč zúroweň oď Simeonem

na

poprawisstč wywedelži.
e
Než se poprawa začala, mUsil se zrozfazU
krúlowa neywyšssj sudj odsauzených gesstťgednau
ptúti, zdáliby nechtěli slUnci se. klanťti a tak

žiwoč swůg žachowati?
wúminkaU

Kdyby

pak pod taU

nikdo : nicld !iro búti nechtěle mčlo

Šw. Simeon.

, 2Ž7

ese 8 poprawau započjti, tak sice, aby Sčmeon.
hrůšu smrti na wssech pozňal, ad neyposléze od:
prawen byl. xSimeo.n alea anť toho neymen;
ssjho se nehroze, dodúwal odsaUzeným srdce a
zmužilosti, řka: dBUďte silni w Bohu,z bratťj
mogj, ua nebogte se, neboť béťete š seďau na:
děgi budaucjho wzkťjssenj, a to až tranba za:
wznj, szdj wúš. Núš Pém byl Usmrcen a
žiw gest.

szomeňte

Tak

žige takě U něho smrt wasse.

si na geho slowa: Nebogtr ese tčch,

kteřjž zabjgegj tělo, alc dusse nemohaU žabitt.
Gedenkaždý, xkdožžiwot ztratj pro gméno mé,
nalezneť. geg w žiwotč wěčném. W tom po:
znúwň se prawčl wjra, když kdo žiwot klade za
přjtele swého. Poněwadž wy tedy žiwot swůg
galeožto prawowčřjcj kladete, co pťčltelé odměnU

wezmete. Pomnčte na aposstola ťkachho: Pa:
matngž na to, že Pčm. Ježjš Kristuš wstal
zmrtwých! Zemřemeliť spolU .š njm, spolu š njm
ť žiwi bUdeme: budeme:li šnjm trpěti, budeme
také spolU š njm kralowati. (lj. Tčm. 2.) Za:
žiwa:lť .pro Krista nad smrt wydúni bUdeme,
zgewj fe i žiwot Kristůw na těle nassem. Dle
zdúnj swjtězi nad nétmč smrt, nad wčxmi (poha:.
né) qle žťwot. Wčzte ale, mogj milj, žr tatou
Urt wěčně žiwa gest, á že tento žčwot wúš
!mťr na wřky; neboť kdoxbytnost Božj zapjrč:,
zahyne. Nynj owssrm musjme pro něgaký čaš
protiwenstwj

snčaxsseti,za to wssak obdržjme ne:

wymlanaU a wččnaU čest a slúwu. Nť se i
zničj nasse zewnitťnj podstata, za to ,zaš wm“tř:
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.nj se obnowj Kdož nassebo Pana Jer

Krista

zmrtwjch wzkrjjll také nčlš do wččného krú:
x lowstwj Uwede Na
swčtě agfme owssem od
Pčma nasseho wzdčllens, an ale nynj geg oan
sstjme, wegdeme do geho wěčné slčxwy. xNasse
gest lčlska, geho odplataž nasse wraucnčl nčx:
klonnost, geho odměna; nasse prňce, geho zapla:
renj; nasse usrornj, geho wzkřjssenj; ňasse krew,
geho krúlowstwj. Tam Udčlj núm pokoge a úlě:
chn a občerstwenj a sladkost. Qn wolú knčxm:
NUže dobřj slUžebnjci, wegdčte do radostč Pčma
swého. Wy gste wýborně š hřčwnaU hospoda:
čťli, wezměle tedy 10 hřiwen ša dčdictwje
Když wssicknč mečem bylť padli, přčssel i rad

na Sčmeona

a na dwa 8 njm zaǧaté stařičké

kněže,na debaťklu a Ua Hananiassr

Hana

nťčaš odklúdage odčw, třč:sl se na tčle, Ue wssak
na dUssi Wedlé nťho stčxl ǧeden wzč:cuý pčm,

Fyslk dozorce md pkralowstěými Umělci, nr:x
dlauho k té dustoqnostč powýssenú Ten wčda
Hananiécsse, an se cclý lřese, promluwčl knčmU,
řka: dMalťčko, můg staťečku, očč swč zawři a
bUď dobré mosli: nebo i bned swčllo Božj
eUhljdčrš.td Sotwa so promlUwil, byl gat a
ořed krňle doweden. Když se wssak k.ťomll, že
gestťkřesťanem, žgewňě a bez ostýchčmj přčzmý
bylo č hned rozkčlzúno, aby mu ssjgi. požadl
proťežawsse, tgýlem gazhk wytrhlč a xtak ho U:
smrtčli.
Rozkaz bhl bez odfladU wykončxn.

S njm bhla takě, Usmrcena geho dcera, Bohu
poswčcenú,

genž swaU naděač w Nolxa bnla

Sw. Stmčumzp

wžkleidala, xa Krťsta,
chtěla.

d

2039

chotč sweěhoese odřjct nea

Nožgjmeinj.
Gen gedenkráre mčl fw. Sťmeon slunfť
obťtowati, wjre toho Uččnčtčnepotřrbowal, a
bylby žťwol swůg zachrčmil. eMnohý čraUc to,
sobť pomoslj,

žeby sw. bčskUp byl mauBťegť ge

dnal Uposlrchna tUto žadost kralowU, a tjml
nebezprčrnstwj smrtl od scbe odwralčl Mohl
napotom zase BohU prawémn se klančtč, geg
ctjti a chméllčtča to w pokogč, grssto by byl, občso:
waw slUUcť,rozgčtřené myslč pohanů Utčssčl.,BlaU:
djš wssak welčce, kdokolťw byš tak smýsslel, gsa
swčsskaU chyrrostj omúmen a zaweden. Což gsi

zapomnčl na

slowa Spasitřlowa,

genž dj:

deožby
nmexzapřel před lčdmť, zapřU č gú
geg před them
swým, grrťž gest w ltebesjche?
Zapomnčl gsi: žr kdožby folč celého žčlkona o:
stťjhal, prestaUpčl by paf w edťném, že Uččnťn
gest wssemť winen?
Prot
dobře odpowčdčxl
sw Sčmeon krali, řka .e ))Nčkdy nemčxeřečeno,
Učkoy slyssčxno býri, nikdy nemagjiaepřňtelé mogi

pléfati, řkaUcr: Gedrnkrčxle zapomrmxl Simeon
na Boha a klančl se tworU!e N tak gako krčxl
ť Simroml, mlijwú
i eněkdyk UčnnpokUssčtel,
abychom geU gedrUfrate, gen nynj zapťelťKrťsta,
gednagjce proti pťčkazanj grho, potom žr mů:
žeme opřt Gemu slaužťti gen nynj abychom
nasledowali hřjssných žádostj swých; tjm néeš
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ale gen do pňstč fswé dostatť h.ledj. Q odpo:
wťzme mU pewnč še sw. Sčmeonem: Nťkdy se
Uemčx stňtč, nikdy sexz toho .nemúš radowati,
že gsem na Boha gen gedenkráte zapomnčl a
hťjchu slaužčl. Ustaň dčxlepťemlanati mne!

:Synowé

swatých gfme a onoho žiwota

očekúwňme, kterýž dé: Bůh těm, kteťjž wjry
swé nčkd.y neměnj dod Nčho.e (Taob.oL, 17..)
dBdřte a stugte U wjře, zmnžčle sobč po:
čjneyte a posilňte se.e (js Kor. 16, 13.)
wBUdemelč (spolU ď Kristem) trpčtč, budem

i. spolU (8 ij)

kralowatč; gestli:žeť (Ho) za:

přeme, i On nčxš zapře..e (lj.

Tčm. 2, 12.)

:ckDobrý bog gfem bogowal,

bčh gsem do:

konal, wjru gsem zachowal.e (ll. Tčm. 4, 7.)
dNemožné kwelmi těžké) gest tčm, kteřjž
fgednau gsaU oscheni a okusilč daru nebeského,
a aučastňč Učťnčni gsau oDucha swatého, okusili
též dobrého slowa Božjho a mocj wčkn budčm:
cjho, aupadlč, zase obnowiti se ku pokúnj; ga:
kož těm,.kteřjž znogu kťťžngj sobč saxňým Sy:
na Božjho, w pofmčch (Geg) wydúwagjce.e

s„Zid.6, 4:6.)

Modlťlba.
Ncpdokonalegssi Bože! Genž wěrné swé
milugtš, račiž núm dňti, abychom magjce na
pamčtč, že gsi powždy wssj lasky hoden, w žú:
dné přjpadnosti žčwota Tebe neopUUsslělč, a kdhž

Sw. Rudols:c.
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núš pokussčtel k lomU ponaUkatč bUde, od Tebe
opusstěni nebylč, skrze Zežjsse Kriska a t. d.
Dneo se také swě!“ swátek: W ijě
peše a nmčeldnjt!as m

spd. Nrticeta, pa:

Nsrice sw. Mappallfa,

mučcdnjka.

uu Tamtéž swd Fortunata a Marciana, mučednjl?ů.si W Bn:
liochti sw. mučednjků:

Elia, ldnčeze,jPawla a Zsidora, mUichů.

u We Niemtu
fw. Pantašštha,
blskupeřal
ru Wsw.
Terd„onš
sw.
Znnoceucia,
bisknpa.
uu
Cistercii
w Galň
Stěpáua,
opata, a m. g. sw.

18.

Žiwot fw. Nndolfa, Wernera
a

dimona,

pacholat, od „Židčl umučenýcl)l

NokU 1287

za panowčmj papeže Hono:

rča M. a cjsaře Nnťžo!fa l. usmhslčli sobě nč:
kteřj žčdé Bernsstj we Sweycařjch, že se žmo:
cněgj něgakého kťesťanskěho djtěte,
aby ge
Usmrtčli.

chnomu
z nich podaťilo se skulcčnč, ne:
wčnnč pachole, gménrm NUdolfa, do swého
domu pťčlúkati, aniž to kdo požorowal. ,Hned
se sesslč ostatnj krwežjznčwj žsdé, a odnešsse
pacholútfo do podzemnjho sklepa, na důkaz swé
nenčxwťsti lu gménU křesťanskému Ukrutnýmč

mukami ho ufmrtili. Yle newčnnú smrt wo:
lala kBohU o pomstU, a ačkoliw žčdě oha:
wný skutek bedliwč Ukrýwalť, přisslo wsse na
gewo.
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DUchowenstwo Bernské i ostatnj obec,
Uwč:žiwssc, že newinný Nndolf pro wjru kře:
sťanskan krew swaU noycedil, pochowalč ho š
neywětssj slúwaU co mUčednjka w hlawnjm ko:
stele před oltč:ť sw. kťjže, (kterýž oltúř napotom

zwún byl oltúřem sw. NUdolfa).
Qd té doby ctjme fw. Nndolfa,

od žťdů

z nenúwčsti wjry křesťanské Umučeného. U geho
hrobU stali se na starých i mladých, na mužjch
č ženč:ch rozličnj zécšrakowé, na důkaš, že mčlčl

byla fmrt HospodťnU, kterauž pro nčho pacho:
ljk trpčl.
Zidé taUto UkrUtnostj wťnnč, byly na to
zgjmčxnč a za žťwa kolem lécmúnč, oskatnj ale,
o tom ohawném skUlkU wčdaucj, z mčsta boly
wwpowřžčnč. Qd té doby nefmčl žčxdný žčd

w nčm bwdleti.
Téhož roku 1287 UmUčilč žťdé takě sw.
Wrrnera, mlčcdence aš 14tťletého, gehož swútek
na zenrřegssj den připadú.
Werner pochč:zel ze

wsi Wamerat, aš den cesty od města Bacha:
rach ležjrj. Nodččowé geho, fprostj a boha.,
bognj rolnjcč, wychowňwali fynka še wssj péčj

a Wrrner bpl poslussný, núbožný a pln dobro:
srdečnosti, a co pracj a přičinčnjm swým wy:
dělal, chudým za almužnu občtowč:wal. Matka
geho prowdala fe opět po smrti manžela, ale
za mUže welmč fUrowčho a hrUbčho, gehož kaž:

dodennj trýzněnj a týrúnj Werner snéstč nemo:
ha, opUstťl dům a přčssel po mnohém marném
chozenj do hornj Wrsalče, kdež se pracj rUkaU

Sw Rndolf oc.
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swých žčwťl. Qn pracowal
pčlnostj U kčesťanů iu U židů,

sice š neywětssj
ale proto neza:
nedbč:wal choditč Ua služby Božj, kňžanjposlam
chali, často welebnau swčltost š wraucnostj přť:
gjmati a žiwot wčstč zcela dokonalý.
GednaU w čaš postnj nagali ho židé,
aby ro gednom sklepč hťUbokaU gúmu zemj na:
plnil a zarownal, což on š obwyklaU pťlnostǧ
wykonúwal.
Když se čaš welkonočnj bljžil,
warowala ho bospodyně geho, řkaUc: oMěg se
na požorU pťed Zrúdnýmč židy, neboť bljžj se
čaš welleonočnj, ať tč nčc zlého nepotkci.e oTo
poraUčjm Bohu,e odpowj mlč:řenec w holUbj
sprostotě. Než když bnl na Zelrný čtwrtek
swaU zpowěd wykonal a welebnaU swútost š
obzwlússmj skraUssenostj pčigal, zawolali ho opět
po polednč židé kU prúcč, ale sotwa že do skle:
pa wkročll, gali ho, strčili mU do úst olowčnaU
kaUli, a abyu kťičrtč Uemohl, ústa zawúzali, na
to wyslrksse geg ze ssalů, powěsili za nohy na
slaUp hlawaU dolů, aby poswěcenaUhostiiznčg
dostali. To kdwž se nepodařilo, bičowali geg
neyprro přeUkrUtnč, pak mU wssecky žjly poře:
žali. Tři ťxni byl giž Ubohý pacholjk nemilo:
stiwť od wzteklých židú nUxčen, an gedna křr:
sťanskčx dčwečka w témž domč sUdjho města na

kwap zawolala, a na mjstoč kdež teUto nelidský
skutek se pňchal, Uwedla. erlč se židé wozra:
zenj, a proto saUdce sslědrými darye žaslepili,
žr k hanebné UkrUtnostť gegich mlčel. Werner
Uzřew sUdjho mčstského, zaradowal sew nadřgč,
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že na swobodU přčgde; když ale tento dary za:
slepen, Ubohého se neugjmal, řekl: deUž
th
mne se neUgjmě:š, Ugmčž se mnr milosrdný Bůh
a milú grho mč:teť.e
Když nesprawedliwý a bezbožný fUdj uuode:
ssel, nsmrtili židé Ubohého Wernrra, a spUstiw:
ssr se w nocť po šdč za mčsto, do MohUče po
wodč tčlo swatého mUčcdnjka zawéstč chtěli.

Plauli celaU noc, a předce ž dčwného řjzenj
Božjho přeš mjlč crsty neUplaUli; když pak při
wýchodu

slUnce U welkých auzkostech new,ědělč,

gak fe tčla zprostčti, založilč gr doxgedné ge:
skyňky, trnjm a křowjm zarostlé, bljž mčsťa

BacharachU,ua nawrútťli fe opět do Wesalie.
Qbawný skutrk tento nezůstal dlaUho ukryt;
neboť sétéž gesstě noci widčlť strúžnj a hradnj
gasné fwětlo Uad geskynj se wznássetť, a odeš
brawsse se tam z rčcna, Ualrzlj hrozně žohawe:
né tčlo pacholjka, načcřžj ho do rčxdnjho domU
doneslč.
Když se proneslo, kdo pacholjk gest, a že
gedťné pro wer Usmrcen byl, kedyž fr wyssrtři:
lo, poclwwalť ho š welikaU slčrwaU w kostele
sw. KUnťberta.
U grho hrobu stalo se pťrwrliké množstwj
zňzraků na nrmocných a chorých.

Mluche gtž gedenkrňle o ukrUtnosti žčdů,
z nrnčlwisti wjry Kristowě na křesťany spaicha:

né, nrmůžemc opominautť sw. Ščmona.

Bolo

lo prčxwě w auterý passťqowý, roleu 1479, když
se žčdé w Tridentě do Synaǧoǧh sesslč a tam

Sw. RUrolf:c.
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se Usneslč, jže! na důkaz swé nenčxwistiwjry kře:
sťanské, gedno kťesťanské djtč Usmrtj. Geden
lékař mezč nčmi sljbčl, obět tU zaopalťčtč. .We
středu na wečer, když kťesťané w kostele na
slnžbčxch Božjch bylč, spatřčl on aš dwaUleté
pachole, gménem
čmon, ano si přede dweřmč

samogedčné hragc. Slťby a aUlčsnostj přťwolal
ge k fobč a tagnč odwedl. Na Zelený čtwrtek
š wečera sesslť se znamenčtčgssj

žčdé do

gednč

swčtnťce nad SynaǧoǧaU, a počalč o půl noci
pachole mUčiti. Zacpawsse gemn neyprw sséct:
kem llsta,

řezali rjlko

geho a ljrewu releaUrj do

mjsy chhtalč, an gedni nohy a drUzj ruce na
leřjž pťeložené ubohého djtěte drželč. Na to po:
stnwčlť ho, ačkolťw téměť mrtwé, na nohy, a
prozpěngjce: xaTak gsme nafleidalč ď Jcžjssem,
Bohem kčesťanským: tak ať wssicknč nepťč:telé
nassi zahanbj se,e pjchaly tjlko geho ostny a
ssjdly, až dnssi wypnstťlo. Gakkolčw občt zůťi:
wosič swé po něgaký čaš Ulerýwali, nic méně
přissla gťm pťedce sprawedlnost na stopU, a na
hrdle gich potresťala. Synaǧoǧa byla wywrúce:
na, a na mjstě, kde djtě bylo mučeno, wosta:
wčla fe kaple. Bňh oslawčl newčnného Ščmo.:
na mnohýmč zčlzraky. Geho ostatky chowagj
se až po dneš

w

leosťele Tridentském

U sw.

Petra. Sw. Ščmona swútek swčtj se dne LZ.
března.
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Nozgjmúnj.
Troge
zawraždčnj newčnných pacholat
stalo se od zlomhslnýcb a Ukrutných židů
še wssj opatrnostj a tagnostj, a předc gest wy:
zrazeno! Nezůsťalo skryto pod rausskaU temno:
sti, gak bwli wražedlniri se domnjwali, ono mu:
selo každé přčgjtč na swětlo a dogjti krwawé
odmčny sxroél Neb doansstj často sprawedliwý
Bůh, že neprawosti lčdské, gakfolčw tagnč foča:
chčmh gsance, gčž w tomto swťse na gewo wy:
cházegj a weřegnaU hanbaU stjhčmh dúwagj,
aby lťdé, bogjce se wyzrazenj, hanby a časnébo
trestU od hťjssnúch katků se zdržowalh. Každý
reid Za počestného a zachowalého držún byti
chce, každx5 ukrýwá Uesslechetnosti a prostopččssno:

sťi swé pťrd očima.siďčta, aby zahanbenj a gi:
ných zlých následkůw Ussel, prolož kdykoliw mú
w aumyslu,
nčco hřjssného spčachatix, stranj se
lčdj, hledčx samotp, čekú na tmu nočnj a pou:
žjwú wsseliké lstč a klamu. Což wssak m,u
to prospčge? Co ge platné: grho péče a wymy:
sslenčx chwtrost, aby spúchaný ččn žcidné oko ne:
spařčlo, žcidné Ucho o nčm neslysselo ?. Co onen
bezbožnjk na odlehlém mjstč tropil, to oblčxsj
Bůh na cestč:ch a númčstjch, co púchal w te:

mnosti, přiwede Bůh na swčtlo, co on Ukrý:
wú„ to Bůh odkryge. Nť se nelěssj takowj spo:
zdilci mysslénkau: Proč se we swětč mnolw za:
tagťlo a ležj oohřjženo w moři minulostč, čehož

Sw. Rudolf :c.
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fe žčxdný che nedopjdj! Neboť pťťgdc den,
kdežto moťe a hlUbčny zawraždčné swé wy:
wrhnaU,
kdežto se bUdaU čjstt z knťhy před
wssemč mirody hřjssUxéskUtky gegčch: gak záwist
č Uenúwťst protť blčžnjm w srdcjch swých cho:

walť, gak tčlesnými žúdostmi hoťelť, nosjce na
sobč twúř newčnnosti, gak Utrhačnýmť, oplzlýmť
ťečmť čaš sobě. krčrtilč; trhdciž zňstnpům zná:
mých č neznúmých se bUde ohlassowasč, kdo byl
žlomyslný půwodce onoho nesstčstj, kdož oUU
rodinU o gmčnj gegj osscmetnč přiorawil, kU
křiwé přjsaže ruky swé pozdwčhl, aneb krwj
člowčka gi zprznil! GednaU zagťstš, a to před
wssjm swčtrm, se ožnúmj wssrlťké neprawosti
lidské, wsselťkčxkřťwda mnsj zgewena býtč; tomU
chce, tak to nařjdťl rrssewřdach a fprawedlčwý
Bůh.
Byťby wssťckni lidé toho paxxtčtliwč bylť,
kdpž we spécchěmjnrprawostj na to sezpoléhagj,
že serčťnowé grgich nrwyzradj, byť by powci:
žili, že co skryto gest, grn na čaš skryto grst,
a nčkdy gistč zgrweno bude.
))Nrnj nťc skrytého co nebUde zgrweno,

a nic tagného, gessto nebUdr zwčdjnoa

(Mar

10, 2.6)
))Podlé

twrdosti swé a nekagjcjho frdcr

shromažďugrš

sobč! hněw ke dnť hučwU a zge:

wenj sprawedliwéhosaudu Božjho (Řjm2

Z)

OWssťckni my sc mUsjme Ukazati před saU:
dnaU stolťcj KrčstowaU, aby přťgal geden kaža.ý

wlastnj

wěcť těla,

nrbo zlé.e

gakož ťinťl, bUďro dobré,
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Modlčtba.
Wssewčdach Božj! genž wsse wťdjš a od:
krýweiš, přčwoď nám na pamět bUdach zgewe:
nj wssech hřjchů, kdykoliw nadčgr, že skryly zů:
stanau, núš k nčm lčlkň, abychom tjm poučeni
gfauce, hned od zlého úmyslu Upustťli, skrze
Ježjsse Krčsta, Pčxna nasseho,. Ymen.
Dneš se gesstč swětj fwátek: W ijě

swu Npollonia,

st,arosto, mUčednjka. u W Mešsauě snojmUčcdnjčů ClcUtbertq,
blsknpa, a ?lulhte, malky geho, kteřjž Ueyprw dlwué mUčem,

potom zadusseni lwli. n Tamléž swd Koreba, mučednjka u
W Bresciř sw. Kalocera, mučernjka w W KordUbě sw. Per:
sekla, kneze a mučednjkae u W Mediolaně swd Galdťua, bi:
skupa a m. g. sw.

190

Žiwot sw. Kresceneia.
Ne 396.

Krestencčuš narodčl se we Florencťč z ro:
dččů Urozenýchž a což mnohem che platj, též
nč:božných.
Ybo anť samč anč synúček gegťch nezapo:

mjnal na swé powčnnosti, nazwalč ho přč křtu
swatém Krescencčuš, t. g. rostaucj w ctnostech, a
wychowčxwali geg pečlčwě, snažnýmč modlitbami
Boha prosjce, aby prčxcčgegčch požehnal a sy:
nčlčka w

bčxzni Božj

odchowati

gťm popřčxl.

Sw. Krescenciuo.
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KrescencťUš působčl rodťčům swým mnohé a
welké radosti:
twčxť geho byla sličnčl a gako
cmgelskň, mrawy Usslechtilé a ččsté, wsselikého
poklésku prosté, byl poslussný, wljdný a ponj:
žený, w kostele a pťi slUžbč:chBožjch wraucno:
sti plný, w Učenj bedliwý, slowa !Božjho Ua
neyweyš žécdostiwý, slowem, giž co pacholjk bu:
daucj dokonalost a swatost na sobč žnčxtčdúwal.

Powčst o bohabogném pacholjku roznesla
se w krátce po celém městě, a dossla ažkussjm
sw. Zenobťa, biskupa Florentčnského, kterýž po:
wolaw pacholjka 8 otcem geho, Uetolčko radost
swau nad dobrau powčstj geho gewčl, nýbrž č
žúdal, abn U nčho k dalssjmn wychowčxnj zů:

stal.

Nenj din,

že KrefcencťUšpod tafowým

Uččtelem při dobré sroé wůli

a při srdci nepo:

kaženém prospjwal maudrostj a milostj U Boba
i U lidj;

(Přjsl.

neboť dpťjkladem

24, 32.)

naUččl se lečxzni.e

Wčda sw. ZenobťUš, gak

KrescencčUš nynj tUhýmč posty se kage, celé
nočč Ua nwdlitbúch trňwj,
žjUčné raucho nceo
nabém tčle nosj, a se wssemožně wynasnažrlge,
aby dokonalým služebnjkem Pčmě, Ue pale slU:
žebnjkem tčlefnosti se stal: přigal ho do kapčto:

ly a za podjňhna wyswčtil.
KrescenriUš takowé mčlosti za nehodného
se drže, ždwognúsobnil nynj horliwost sroau a
co pčkněho a doleanlého na spoluleanownjcjch
widčl, to též bedlťwě wykonúwal, a tale w krčxt:
kém čase z Učednjka stal se mistrem w tichostč,

BQ
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Duldenl

w rrpělťwostč, w ponjženosti, ro bedliwostč přť
slUžbčxchBožjch a we wraucnosti w modlitbeich.
Pro zachowčlnj swé čistotU nrspaussščl se
še žčxdným člowěkem gakéhokolč stawU a Uohla:
wj, od nčhož by Uebezpečenstwj mu hrozilo, w
rošmluwu , ačkoli ginak ke kaf;dému úslUžný

byl.

qu

swaté a neauhonné obcowčxnjžjskalo

mU lU neywětssj wčxžnost wsseho lťdu, genž o
něm řjkčxwal, že nenj ťlowěkem, nýbrž wtčlenúm

angelem, od Boha samého k núbožnému wssech
wzdčlčxwňnj a na pťjklad poujženostč, zdrženlč:

wostť , poslussnosti a skraUssersti seslaným.
Súm fw. lebrož,
bčsleup Mťlanský, welice si
bo wčxžčl, o geho swatosti

swčdčil a swúm přčx:

telstwjm ho poctil.
Gednau messkagr Kresrenš U pťjtrle
bo, fw. Ambrože, bpl poprossen, aby dwa
posedlé od ďeibla, oswobodčl. Mlúdenec
ǧak wrlmť treiprUč gsau, padl na kolena

swé:
muže,
wida,
a po:

modliw se, malččko požeťmal gim, a očisstěné pro:
oustil.
Powěst o tomto zcižrakU pťedrssla ho.
do Florewcte, kamž to sw. Ymbrož přjtelť swé:
mU, sw. Zenobiowť, byl pfal, a bx)la pťjčiwau,
že wracUgjcj

sr

mlčxdrnec wssnde

od

lčdU š

welkaU a UrobočegnaU Uctčwostj ijtcin
byl.
T)U wssak ǧfa skromného ducba a nrpťjlrl wssj
lidské chwčlly, užawýral

se od té dobU před lčd:

mi a zdwogncifolxxxčl posty

a kčmj swa“x.

ij
podrwl:x se poněkud ždralpj ;š;cxbo.j
Pťrdzwjdage z wnuknutj Božjbo den úuxrst
swého, powolal sw. bťskupa Zčnobťa, wn;po:

Sw. Kresceneiuš.

wjdal
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fc mnz a gsa wssemč swčxtosťmč od nčho

zaopalťen, po nčkolťka dnech w Pčmu zeanl U
přjtomnostč téhož biskUpa a osťatnjho dUchowen:

stwa dne 18. Dubna, rokU 396.
ZenobčUš pochowal milčxčka fwého, Kre:
stensiUsa, š welčkau slúwaU w kostelc fw. Sal:
oatora, a w slawné řečč geho swaté obcomčmj
a žiwot přjtomnému lth k ňčxsledowánj přrd:
nesi.

Nozgjmč:nj.
NebUde dokonalým, kdo w ctnosti a wždy
che a che neprospjwčx, gako sw. Krešcencixxš.
Qn byl w skUtkUtjm, kým se gmenowal. u
Wšrůstagjcjm totčž w ctnostech a swatosti, gakž
to bylč rodččowé geho žňdalť,

křtU swatém gméno toto

dawsse mU na

Neb nenj na tom

dostť, že se těžkýchhřjchU waruqeme,

powinnostč

stawu swého plnjme, musjme w kresťanské do
konalosti také čjm dúl tjm wýsse postUpowatť,
wždh che i menssjch chyb a pokléskú se wystřj:
hati, che ctnostj a dobrých wlastUostj sobč pťč:
osobowatč, a ge wždy dokonalegč a aUplněgč wy:
komiwatč. Gakož zrno horčččné w anngelťUm
dřjwe wzesslo, polom bugnčgi a bugnčgi rostlo,
až se z něho stal strom welťký, pod gehožto lť:
stjm plčtci nebesstj hnjzda swčx mělť; tak se mčx

č žarodek DUcha swatého, od Boba w dussč
nassj Ooložrný wždp che wywťnowatť, sjlťlť a
ldoǧnčgssjho owocr :ormasscxtč inřei to čaš od
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Uč:š, kterýž zde gčž trúwjme. Pťibýwúli núm
časU a let, w nčchžto spasenj swého hledťti mů:
žeme, přibýweyte i ctnostč; prospjwúmeli stčxťjm
a wzrostem těla, profpjwepme i dobrými skUt:
ky a wzrostem dncha; trwúmeli déle we sskole
tohoto swčta, Učjce se zde maUdrosti a dokona:
lostť, gakúž gest z Boha, bUďme i maUdřeǧssj a
dokonalegssj.
Ze ale Učeného sťnpnř gsme gesstč
nedosňhli, že gesstě dčxle w dobrém pokračowati

múme, Ukazuge nčxm Bůh tjm, že Spna swého
Ježjsse Krista, Gehož we wssem nčtsledowati a
GemU podobnťgssjmi stňti se měxme, núm za
přjklad a za wzor wssj dokonalosti dal, a na
anti pozemské gesstč nciš nechúwú. Y gak mů:
žrme býti gemn podobnčgssj? Co mUsjme činčti?
MUfjme wždy aUplněgi a dokonalegi zachowčx:
wati, což Qn plnll, žjti gak on žiw byl, pro:
spjwati 8 njm wčkem a mťlostj Božj.
Gesťiť
on nesčončeně dokonalý, a tUť múme dosti pťj:
čin pofpjfsitť sobč, a rychle ža njm posiUpowati,
až nčlš Bůh k fobč powolčx. Stčxle pokračowati
mU jme, chcemelť dokonalč býti. uu

Powčxžjmeli tčchto slow, Neymilrgssj! kdo
z nčlš smj Ustati aneb Ulewiti wdobrém? Kdož
smj ťjci: Múm giž dosti na tom, zůstam: pťi
tom žiwobytj, gakéž wedn nynj a dčlle nepůgdU

che, nrnj mi toho zapotťebj?
Kdož by necjtil fe powszzena
gesstč dčxle
pokračowati a setrwati až kU konci?

:Sprawedlťwých stezka, galeoswčtlo stkwancj,

Sw. Leo.
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pokračuge a roste až do dne ďokonalého.e (Pťjsl.

4, 18.)
:Nebnď zamčstknúU modlčti se wždycky, a
erstýchey se až do smrti fprawedlnostč nabý:
roati; nebo mzda Božj zůstč:wú na wčxky.e (Efles.
18, 22.)
j
:Zdaliž newjte, že ti, kteřj wzúwod běžj,
wssickni zagisté bčžj,

ale geden obdržj zčxklad?

Tak běžte, abyste ho dosáhlč.e (l. Kor. 9, 24.)
))BUďtež wy tedy dokonalj, gako č Otec
wúš nebeský dokonalý gest.e (Mat. 5, 48.)
:Bratřj, gúť Uemúm za to, žebych gčždo:
sčxhl. Nle to gedno mohU řjci, že na ly wčcč,

kteréž gfan zzadU zapomjnage, ktěm pak, kteréž
gsaU z pťedU, Usilnč chwč:tage.e (Filčpp. Z, 13).

Modlčtba.
Milostiwý Bože,
nčxm Twým

dokonalostč wěčnčl! Uděl

wčťjcjm sičxlého wzrústn

w lčxsce a

nč:božnostč, abychom w ntch prospjwagjce wždy
dokonalrgssjmť se stali, skrze Ježjsse Krťsťa, Pň:
na Uasseho. Nmen.

;Tentýž den:

Žiwot sw. Leona xl.,

papeže.

R. j054.

Sw.

Leo pochčxzelz rodu hrabat, Dachš:

burg čečených, magjcjch welké statky w Clsasich.
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Qtec geho nazýwal se HUǧo,.d matka Heilwiga

z rodU Pémů z Eggsenheij.
Přč narozenj, pjsse se, byl prý po celém
těle malýmč ťerwenýmč kťjžky znamenán,
což
se geho matce připčsowalo, genž nawykla š ney:
wětssj wraUcenostj UmUčenj Pčmě rozgjmatč.

Na kťtU swatém mn dúno gméno Bruno.
Wúbpornčx matka, chsjc synčxčkowťprawaU matkaU
toúsč, kogčla ho fama proti obyčegč welkých panj,
a on tak řlea gtž š mlékem mateřským nč:chyl:
Uost a lčxskukU ctnosti a k Spasitelč swému w sebe

wsal.
Nž do p;itého xrokU wychowúwali ho wý:
bornj rodičowé samč, pak ale dalč k pčstowčmj
Berlholdowi, biskUpU TUlskémU w Lothrťngúch,
kserúž resiřrnci swaU na semťnariUm k wyUčo:
wúnj a wždčlňwňnj spnči sslechsčckýchbyl obrč:ttl.
Bruno Učenlťwostj, bedliwostj, dobrým chowčxnjm
i wrlkým prospěchem w ctnostrch a w Umčnj,
wssrcky témčť spolUžč:ky přestjhna, rodičům, Učč:
telům i bťskUpowi welčfé působčl radosťť, tak
že za kanownjka při hlawnjm chrčxmč Pčmč

Ustanowen bol.

chowěcnj

mlaďaunkého kanownjka bylo

pčewýborné. Čaš pod čsenj a rozgjmécnj, po
modlilbúch a slUžbúch Božjch wpbýwagjcj, na
wyUčowúnj chUdúche aneb na nawsslěwowč:nj
nemocných wnnaklňdal. Když za jahna poswč:
cen bpl, powolal grg cjsať Konrad, pťjbuzný
geho, k sxočmU kworU, a bež gel,do rady takmčť
Uic dúle.žčlého nrččnčl. A wssak anč dúwčxra tato,

Sw. Leo.
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wdznamenňnj,
anč gdlcmhč U cjfaťského dwora
messkčxnj, newywreitťly skromnaU a pokornan

most BrUnowU, ano mnohem che gi Upewnťly;
neboť an gťnj dnchownj cjsařské“ přjznč kdo:
saženj wclkých hodnosťj cjrkewnjch Užjwali, BrUno
raděgi po Učžssjchtaužjwal, aby pražéadnú wina
swatoknpectwj do nčho se nenalezala. Důkazem
tobo gest zaǧťste“, žr přčǧal Uepatrné bisknpstwj
TUlské, ačkolťw mU cjsař w tom zbraňowal, a
ǧiné wýnosněgssj slťbowal.
Brnno
uǧal se bťskUpstwj swébo šr wssj
silaU, a wsse co neypťlnčǧč zachowňwal, což opa:
trnost lťdskčx, což cjrkew a zňkon Božxs činčrč při:
kčxzowaly. Do klčxssterů Uwádčl se žponenčchla
dobrý řeid a kňzeň, slUžby Božj a zxwleisstčcjr:

kewnj zpčw nabýwalw nowé, welebnostt a dů:
stoǧUosťč, a Ua mjsto bežbožnosti a swéwolnostť
Usedala nňbožnost a bohomyslnost. K chUdým
a ke kostelům a ke klčessterůmbýwyl sw. bisknp
tak ssrčxdrú, že časrm súm nanzť trpěl, a abo

nešaxoomjnal na pokorU Púně,

poslubowňwal

každodenně clxuřúm, a nobw gčm múwal. Geho
trpčlčwost er tichost bwly takměř nepřemožčtelně;
poklčd dussr geho nezwratťly ani sťrasii ani
ssťastné nčxbody; on si čxyl wždy stegný w ža:
losti ť w radostť, a tUdU wssccky nepřútelo pťc:

mobl, chtčxgjcjbo š cjsařrm swaditť. Qň také
m,mj ro bčskUp pťrmňhal tčlo swé, byl žťw nad
miru tllze, srdcc ť mnsl swaU Upjnal stúlr na
Boba a ač zanrssrn Ursmjrnýmč sťarostmi a
:xracrmč, nťc mšnč qediué pro Bolxa wssr totoj
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podstupowal; slowem sw. Bruno byl přjkladem
a wzorrm wsscmn lťdU žčwé wjry, erywratně
důwěrh, wrach lč:sky, Ueljčené pokory, tichosti
a trpřliwosti, a :nechodil podlé tťla, ale podlé

dUcha.(e(cf Řjm 8, 4)
Geho ctnosti Ukňzali se wjnrygasněgssjm
swťtle, když po smrtč Damasa ll., od cjsaťe
Gindřicha ljl. a bisknpů roků 1948 wc WormsU
za papeže wpwolen bhl. Bruno Uslyssaw to
zhrozil sr. Nčxramné strastč, klrrými tehdúž cjr:
kew skljčena bhla, a pťjsné aučty, kteréž z aU:
řadU tale wznessrného bUdc dč!watč, polrkaly ho;

i prosil co nehsnažnřgi, abh nrbyla kladrna na
něho důstognosttato; čjm wssak chc prosil, tjm
che Usiloroali drdnžj, tak že mU sotwa tři dni
na rozmyfslenau powolčli.
Dny ty strččwil
Bruno w tuhém postn, w rozgjmňnj swé Ue:
hodnosti U w modlitťxě k BohU. Když po třech
dncch opět do snřmu wstaupil, gal se mjsto od:
powědi

w hořkém plč:či, zr hťjchů swých fe we:

ťegnč wyznúwati, daufage stcile, že tjm knjžata
o swé Uehodnostť přrswčdčj, a nax gčné mosslenj
přiwede. Nle tjm práwč žgrroila se čistota frdce
geho. :Bůh nechce, prawčl cjsař, aťxy cjrkcw
ztratila mužr, gemUž takowé skraUssenostť Udřlčti

račile

Wťda BrUno,

že nrlze wýrok knjžat

zmčniti, Uwolťl, že přigme důstognost, pakli dU:
chowenstwo i lčd Řjmstý š tjm srozUmčnťbUdaU.
K tomU se wssickni přiznalť Lln wanoce bhlh

na bljzku, wšal BrUno odesstěnj,

a prowčxzen

nčkterými wýbornýmť dnchownjmi, mezť nimiž ť
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Hildebrand, nčxpotomnjpapež Řehoř Ull.
wrč:til se do TUlU.

božnostj slawil,

Wčmoce

na:

8 Ueywětssj po:

a o biskUpstwj se postaraw,

wydal se na cestU do ija.

Ressel wssak w

leskU důstognosti, na njž od cjsaře powýssen
byl, nýbrž w oděwU antnťckém a pěssky, neU:
stale se ntodle a rozgjmage, a tUdy i zewnilř
důkaz dawage, že doleUd Řjmané kněmU ne:
pťistaUpj, za papeže se držeti nechce Kamkolč
přčssel schazel se lčd aby widěl pokorného knj
žete cjrkwe, obraz lo sprostnosti aposstolske
Pjsse se, že když k Yuǧšburǧn přlssel ne:

beské hlasy geg ijtaly,

ťkaUce: xDj Hospodin:

Gč: mysljm o wúš mysslenj pokoge a ne trč::
penj; wzýwati mne budete a gčx wyslossjm wčxš
a wywedU žagaté wasse ze wssech mjst.e (Jer.
19.) Tčmi slowy w předsewzetj swěm posilněn,
poswětťl w NUǧšbUrǧU kostel sw.Hawla, a pak
dúle crstU nastaUpťl.

Bljžjcij

fe kŘij,

wysslodUchowenstwoč

lčd slawné hymny zpjwagjce, naprotť; on ale,
gen swaU nchodnost mage na myslť, wessel bo
sýma nohama do mčsta, a pak od Řjmanů
prowúzrn, hogné slzy proléwage, Upřjmo do ko
kostela sw. Petra se Ubjral. Pomodlčw se na
hrobě sw. aposstolů, obrčxtil fe k Řjmanům a
ťekl: že protč swé wůli od cjsaře za papeže
žwolen byl, že ale opět se domů nawratj, pakli
by Řjmané dobrowolnč gcho wywolenj neU
znalč Slnssjce dUchowenstwo i lid Řjmský tyto
řečť, prčznalč fe wssickni gednohlasnč

k wywo:
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lenj BrUnona za paneže, kterýž si na to gméno

Lro dal Byl tenkrúte aš 47 let stéxr
Co fwatý tento neywyšssj pastýk wsse pod
staupčl a

uččnťl pro

zwelebenj swaté

cjrkwe,

pro utwrzrnj wjrh, pro Uwedenj dobrého řadU
a kúznč, Udussenj hťjchů, wsstjpenj ctnostč a pro
wččnau č časnau blaženost wssech w Krčsta wč:
ťjcjch, nedú se ani wypsatč. To gen Uwedeme,

že na geho powszzenj semo tam cjrkewnj sně:
my se drželn, na nichž se neyprw gednalo o
potlačenj fwatoleupectwj, pod kterýmž toho času
swata cjrkew Upěla, o wykočenřnj krwosmilných
manželstwj, tenkratr welmč obyčegných, o Uwč

denj tak nazwanéhomer Božjho (trďuša 980,
dlr kteréhož w gčsté dny wsselčkéUepřútelstwo a
půlkn zarazčlč se musily; pak o Upewněnj a
wyklúdúnj wjry prolč kacjřům, zwlčxsstč proti

karjťsiwj Berenǧaria,

Učjcij

bludnč o swatostť oltúřnj

Proli Michaelowi Cěrulariowč Car:

hradskému, z malčcherných prjčin gednotU swaté

cjrkwe swéwolnč a drze rUssjcij, zastawal uče:
nj a obťady katolčckécjrkwe 8 erjdanaU
obe:
zřetnostj a statnostj, ač bez prospěchU, an twrdčc
swéhlawost a hrdú neUstupnost Mtchaela wssrcko
porownémj a dorozumčnj w Učwec Uwedla,.a
roztrhnuwssi gednotu rjrkwe, welkaU čcist dussj
do wččné zéehuby Uwrhla.
Toho časU zmocnťwsse se Normané Ztalťe,
hrozně wssecky krage plenilč a lid nesmjrnč Utč:

skowalť. Sw. Qtec Uemoha ge po dobrčm na
cestU sprawedlnostč a milosrdenstwj přiwčstč,
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mUsil š Uesmjrným hoťem brannaU rUkaU proti
nčm frbe i swé poddané i ostatnj Ztalič hčxgitč,
ale rUka Pč:nč byla š Uepřátrly a gcho wogsko
bylo potřeno. TU wydal se on, kr wssemU i

ktomu

Ueyhorssij

odhodlún, do tčxboru ne:

dťátelského. Zočťwsse zůřiwj NormaUé papeže
w nrsstčstj tjm wrlrbnťgssjho, Uwrhlč se š plčx:
čem una kolena swčx a o požehnúnj prosilč a
řeči geho poslaUchalť. Beze wssj trpkosři a w

sprostnosti holubirr napomjnal ge paprž, aby čč:
Učli hodné owoce pokč:nj,

a když mU byli stú:

laU wěrnost zasljbťli, požrhnal

gčm a ge pak

propUstil. Mnozj doprowodili ho do Bene:
UentU, kdež š UrobyčegnaU slč:wau ijtún
byl.
Crlý ten čaš, co w BeneertU fr zdržowal,
wčnowal

nepřetrženč nč:božnému cwičenj, mo:

dlčtbúm a mrtwrnj

těla.

Nosil wždn ciliciu

um7 ložem býwal koberec Ua podlaže

rozpro:

sřřrný a ukčxmen polsstúieem, spanj býwalo kra:
tinké, wčtssj čústkU Uoci zaugjmaly modlčtdy

a žpjwúnj žalmů. Tři čtwrti léra (od 28. črr:
wna 1053 až do 12. Bťezna 1054) strúwčl
sw. papež U Brncoentčanů w nethžssj kč:znč.
Nlr rozlične Uebody a strasti, kteréž ho UeUstčxlr

stjdalp, co se papežrm stal, mnohonúfobné sta:
rosti o celaU cjrkrw křefťanskaU a k lomu přj:
lissné bdčnj, Uché posty a ostatnj přsté krocenj
třla podryln žiwomj sxlU geho, že gčž mimo
trochU wody žcidného pokrmu požjwati Uemohl.
Hwnallcj sjla byla mU znameujm, že sr bljžj
poslednj okamženj.
Žčxdostiw gfa co wěrný
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pastýr mezi owčččkami swýmč smrt očekawati,
nawratťl se opět do Řjma.
Na cestě bylo mU
žgeweno, že bljž kostela sw. Prtra zemře. Tam

se dal tedy hned donéstť. Pončwadž ale na
zprúwU o nč:wratu geho pťjtomnj kardčnňlowé,
bčskUppowéa opatowé

wošssij

se k milowanémn

ncy:

pastýři hrnulť, dal se do swého na

bljku ležicjho bťskUpskěho domU donéstč, a raln
nčxwsslčwy přjchozjho dUchowenstwa pťigjmal,

bljzkan smrt fwan gťm předpowjdal, napomenul
ge k čistotč, k swatostč a sprawedlnosti

noc w
Z
i sebe
welťké

a celaU

modlitbč wwtrwal.
rňna drUhého dne rozkúzal rakcw swan
do kostela sw. Pctra donéstť, kamž fe
množstwj lidU a duchowenstwa srsslo.

Toho okamženj poUjwage sw Otec, napomjnal
pťjtomný lid, aby žadUssnj zbožj za swé nedr:
želi, abo se wystřjhalť časťého přťsúhúnj, zacho:
wčnoalť ččstotU k Uřijznúm swým, a abw rňdy
desč:tkn dč:walť z toho, což gim Pčm Búh Udč:

lil. Potom powolaw duchowrnstwo bljže k so:
bč, složil weřegnč žpowčd swau, pak poždwťhna
se na loži pončkUd, Upřel zraky na křjž a ino:
dlťl se š plč:čem, aby Búhj wssrm přjtomným
hřjchy odpnstitť rúččl. Na to dal rozhřessenj
wssem, letečjž se proti nčkterémn zúkoml cjrkewnj:
mU prowťnťli, řka: dBUdete:li zachowúwatť, co
wňm pťťkúzal gsem, bUdťž wúm odpusstěno wsse,
čehož gste se dopnstčlť,e

nechal si dčxti poslednj

pomazúnj, přigal welcbnaU Swňtost
wřele se modlťl. Přjtomnj

a welmi

odpowčdčlť po skon:
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čené modlčtbč: :Nmen,e a ljbežnčl gako z rúge
pochúzegjcj wůnč žaUgala celý kostel. Na to
modlil že grssrč za kacjťe a bludaťe, aby ge
Bůh mčlostčwě oswjtčtč a do lůna cjrkwe opět
Uwéstč rňčil, a přčstaupčw pomocj bčskupů k
rakwč, prawčl: :Wčzte bratřj, gak bjdnéa, gak
pomjgťtelnň

gest wssecka slčlwa lčdskčl. Gčl, genž

až posud oplýwal gsem bohatstwjm, a důsřog:
nostmi ozdoben gsem byl, ze wsseho toho nčče:
hož si nezanechčlwňm, leč tento mramor, gegž
pčed sebaU widjte.e
Pak se k rakwi obrč:tč,
žehnal gč hlasem mdlým: wPožtheh tě, kterýž
tč znččehož stwořčl, a abyš

schrč:nleaUtčxlarmého

byla, ustanowil. Pččgmčž mne nynj a w den
wččné odmčnh posťaw mne před trůn Boha,
stwořčtele mého.e
Slysse to zúsťUp, dal se do hlasitého
plúče. Papež rozkč:zal sc na lože donéstč, a
propustčl lčd š tjm doloženjm, aby zjtra pťčsslč,
a co se stalo, wčdčli. CelaU noc tU strúwčl sw.
ten muž na modlčtbččch. Z rč:na druhého dne
Uwrhl se na zem pťed oltčlřem sw. Petra a aš
hodčnu se š ncywčrssj skraUssenostj modlil. Pak
se dal zase na lůžko donésti, rozkúzal tčcho,

a napomjnal lčd. Rynj musil geden z pťjlo:
mných bčskUpů Mssč fwatau slaUžčtj, druzj wy:
slúchalč geho žpowřd a swčxtostč umjragjcjch mU
Udělčlč. To když se bylo stalo, obrciňl se k lč:
dU, aby tťcho zachowali prose, že trochU dťjma:
tč bUde. Tak Uanl w spanj wččné, neb wstana
aš po půl hodčně geden z btsknpů ohlédati,
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zdali grsstě žiw gest, seznal,

že giž dussč swaU

Bohu odewzdal.
To bolo dne 10. DUbna 1054 w tU bo:
dinu, w kteraUž sňm KristUš Pún byl dokonal.
Ll w tom okamžrnj zažnčly samowolnč wssecky

zwony w Řjmč a nadobyčegné ticho panowalo
po celém městč., Pochowún byl š neywětssj
slňwau w trn grsstř den před oltúřem sw. Ře:
hoře. Hoře pro nčho bylo přeweliké, a mnozj,
zúzrakowé na geho hrobě Uččnčny byly, na dů:
kaš wěťné slňwy, kteraUž ho Bčlh koruno:
watť rčxčjl.

Nozgjmúnj.
Gak pokognč očekúwal fw. Leo hodinkU
smrti fwé, wťda, ana giž na bljzku ǧest! Qn
fe gj Uelekú, pomysslenj, žr bljž kostela sw.
Petra mú Umřjtč, nrnaplňuge srdce geho aUz:
kostj a hrůzaU; š odhodlanostj a důwčrným se
odewzdánjm do wůle Božj patřj Ua to, gak
poslednj okamženj manU, a žiwor geho ku kon:
cť sr chýlj. Gfa přč dobré pamčli, nařizngr,
co fe š njm stňti mň, modlj sr wraucnč k
Stwořiteli fwčmu, přťgjmúswútosti Umjragjcjch,
napomjnci knčžj a okolnj lčd k dobrémU a že:
hnč: gr. Toť gest pokog dUssr fprawedliwé přrd
smrtj! W neylrpčj dobč, kdež dusse od lěla
se laučitč a zemi tuto opUstiti mň, okaUssj bo:
habogný kťesťan sladkosti mer Uebeského, gaký
srdce geho blažj, béřexdjl odměny za žiwot w
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BohU wedený a dok.onaný.
Neb pohlédUe:lč
oko geho zpět Ua dny mčnUlé, Uzřj, že gr w
Uúbožnostť a swatém obcowúnj strňwřl, Užťj š
potčssenjm množstwj dobrých skutfů, kteréž byl
zlč:sky k BohU a bližnjmu wykonal, krč:sné
ctnostť, kteréž si bol za čaš pťebýwčmj swčho
zjskal; Uzřj, že hřjchU pečlčwě se warowal, po:
winnosti sobě Uložené horlčwř plnil, a co mo:
žnú, wčrnč BohU swémU slaužťl. Gaké to po:
tčssrnj pro nčho. Patťj:lť na nyněgssj staw

swůg u

hle! Uachéczjse na konci anti

swé!

PomťnUla wssecka protťwenstwj, ktcrčxž mU bylo
snč:ssetťpro gméno Soasitelowo,
přcmohl ssťa:
stnč přrkéxžky a tčžkosti,

ktrréž

se mU w

cestU

stawěly, an dle přťkňzanjch Božjch pokračowatč
Usilowal; pťrstúl gčž strast a zňrmutek, genž
častokrč:te srdce geho obkljččly, a čaď zkaUssky a

pokUsser wsselčkým nrbezpečjm hrozjcj byl gťž
doplynUl.
Gčž se mU nenj obúwalč bezp“rciwj,
Uňsilj, bolestj xa saužrnj, gčž nepoteče žčxdnú slza
z oka geho, gedčnéx slza wdččnostť a lěcsiy kod:

platiteli wččnému. Gakéc to radost pro něg!
N obracuge:li zrak swůg do wřčnostť, tuť roste
pcwněc nadčgr a důwčra w srdcč geho, že se
stane aučastným krúlowstwj Božjho. Bral totčž
podjl w Ueskonťrných zčxsthč:ch Jržjsse Krťsta,
byl gimč osprawedlnčn a poswčren, a gest tUdU
dčdčcem řjsse Uebčxsié. Ta

fe mU Uynj otwjrú,

tam mU kyne korUna sprawedlnostť, a gčž w
duchu fhljžj brúny nebeské. Gafň to blaženost
pro Učg! Kdož by nechtěl na geho mjstč býtť,
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kdož by si nepřňl takowčho pokoge w hodčnu
smrti! Ten musj wssak také krúčeti po cestč
sprawedlčwostť, gako on kreičel; mUsi Uložené
sobě prčxce odx Boha swťdomťrě wykonatč, a
wsseho hřjchu fe wystťjhatť. Núsledugme spra:
wedlčwčho w geho žčwobytj a dostane se núm
geho dussewnjho pokoge pťed fmrtj.
:Nechť Umře dUsse mň smrtj sprawedlč:
wých, a poslednj wěci mé ať gsau gčm podo:

bné.(( (4. Mogž. 23, 10.)
xDrahčx

pťed oblťčegem Hospodinowým

smrl Swatých geho.(( (Zalm 118, Z.)
:Sprawrdliwých pak dUsse w ruce Božj
gsau, a nrdotkne se„gťch muka fmrtč. Zdúlo
se očjm nrsmyslných, že umjragj, a poklčxdúno
gesř za faUženj wwgčtj gegich, a kterúž od núš
cesta gest za wphlazenj; oni pak gsau w poko:
gč. Ll ǧestlčžr přcd lidmi muky trpělť, naděge
gegčch nesmrtelnostť plna gest. Maličko pokňrčx:
nč, w mnohem dobře způsobenč bUdaU; nebo
Bůh kusil gich a shledal, že gsau hodnč geho.
Gako zlato w peci zkusil gčch a gako zňpalnaU
obět přigal ge, a časrm bude ohled na nč.
Stkwjlť se budaU sprawedliwj, a gako gčskry

na lřtinowčně probjhalč se budaU. Sauditť bu:
dau nčxrody a panowati budau nad lidmi, a
kralowatč bude Pcin grgčch na wčko. u Nle bez:
božnj wedlé těch wčcj, kteréž obmeysslegj, trestcinč

budau, kteťjž žanrdbali sprawedlnost, a od Pňna
odstaupilť.e (Maud. 3, 1uu8. 10.)

Sw. Snlpictuď oc.

kxd Ǧd c„ň

Modlčtba.
Nebeský Otče! račiž skrze fmrt gediného
Syna Swého popřčxtť, abpchom w hodinu
smrti, gsance š TebaU a š bližnjm fmjřeni, po:
kogc sprawedlťwých Twých požjwali, genž gsi
žčw a kralUgeš na wčky wčkůw. Nmen.
. Dneů se gesstč swětj swátck: ,Swz Timona, gednobo zc

sedmťjáhnů od aposstolů Ustanowenych:u W Meletině er:
menil sw., mUčednjků: Oermogpna, Kaja,n Crpedlta, Yristonňka,
Rufa a Galata. nuoW Kaukolweče (Kollbre) w Htspanň sw.

Bincmcia, mučedn,ka. u Sw. mpčednjkůSokrata a Diono:
sia. u W Jerusalemě sw. Pafnnclq, mučednjka. u W Kan:
tUarči (Kandlderg)
w Nlťlglxřsw.,bčskUpa a mučednjka Eldhe:
a. u W Yntiochtř Pčsidxe slrodGxťj, disknpa. on W klássteťe
anienském sw. Ursmara, bxskupa a m. g. sw.

20.

Žčwot sw. Snlpicča a Seýočlčana,

Domitilly,
a giných mUčedlnsků.
N. ll5e

Dle swědcrtwj sw. Pawla

a gčných děge:

pisců rozmúhala se wjra Krista Ježjsse wŘjmč
tak dalrko, že až U dwora cjsaťskeho a mezi
pťjbllznýmčr cjsařskými swé wyznawače mčla.
Z tťchto se přčpomjnú zwlňsstč sw. Domčtilla,

neť Fla.ďča Klementa, konsUla, a Domiciana,
cjsaťe ijského
wnUčka, giž co djtě kťtčna.
Domitilla byla zasnaubena YUrelianowč, synu
Ziwotp Swathch uu

12
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Řjmskěho consula, YUrelia FUloa, gemUžk wůli
nad mer se sťrogila, na bUdach manželský staw
se tčssjc. Ta měla dwa komornjky, Nerea a
Nchillea, mUže to swaté, (gegčchž pamňtka se
dne 12. kwčtna swčtj) kteťjž, widauce gi tak
krč:snč nouzlatohlaw

usťrogenaU, řekli:

))Gak se

to strogjš, abhš se zaljbila NUrelčanowi, ženi:
chU swěmU,

dostala

tak kdyby gsi strogčla dUssi swaU,

byš za chotč Syna

smrtelného,

Božjho,

krčxlene:

genž by i tebe UesmrtelnaUxUččnťl a

dal by tobč ozdobU a radost wččUaU.e dMů:
želi pak,(( odpowčdčla Domčtčlla, xkrňsnčgssj
lčxska býti, než mUže mjtč, djtky zroditi

a sla:

wné gméno na bUdaUcnost zachowati? Ostatnč
gest přetěžko rozkossemč pohrdalť, radostj žčwota
nepožjwati, a gakobychom žčwi nebyli, sladkostj
tčlrsných ,nemčlowatč.(( Na to ljččl NereUš žč:
wými barwami tčžkosři stawU nmnželsleéhoe roz:
ličné w něm strasti a proliwenstwj. ))Q gak
blahoslawené gest swaté panictwj,e pokračowal,
xgsaUrj wssech tčžkostj tčchto prosté, BohU přj:
gemné, angelům mčlé. Kdož panťctwj zacho:
wčxwčx, gest podoben BohU: kdož ale podobu
Božj Uemú, nemú gi proto, že ztratil nepo:
sskwrněnost a w porussenj se dostal. Může
owssem žena kagchostj wčnU takowaU shladčti,
ale panictwj che nenabUde. Každú ztraceUč:
wčc dčx se opčt nahraditi, ale neposskwrnťnost
nahraditč se nedú. Panicle
přewyssuge wssecky
ostatnj cmosti a hned po mUčedlnictwj sjdlo
mé:; gemU pochlebUge wjra, nadřge ho obgjmčx,
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lňska relUge; wssecky ostatnj ctnostť pťed twúťj

Božj stogjcj, trpčliwost, wytrwúnj, stúlost, po:
hrdčch swčta, bdčnj, hostinstwj, milosrdenstwj,
bedliwosť, Učenj, prawda, rozssafnost a t. d
poslUhUgj mu,

dusse panicka

wždy

se bUde e

weseliti, wždy radowati, wždy slastj w nebi
jnewcxdncmcjch požjwati. e To když NereUš do
lUwil, přewzal slowo NchilleUš a wyprawowal,
že nedagj se popsati rozkosse a slasřč, kterýchž
dUsse čistotnč: bUdaUcnč požjwati bUde, že pa:
Uictwj samo w sobť gest welčce důstogné, že
nrbogj fr mužskč držoxsti a že sr nrspausstj w
otroctwj tťlesnosti, a že mnohem swobodněgssj
gsaU panny než ženy, gelčkož angelé gsaU panč
ců sťražcowě a ochrancowé. Na to Uwádj angela

takto pro panictwj horljcjho: xŘeknč pak mi,o
člowčče! w čem Ubljžiulo ti pannictwj,

že ge od

sebe zapuzugeš a sokyni na geho mjsto Uwúdjš?
Když gsi wyssrl zmatky swé, narodilo se š tebau,
8 tebau laké gest kogeno, š tebaU plakčxwalo
plčtč dčtský, š tebaU odchowč:no gest lahůdkam:
a slastmi, š tebau ono gjdalo, 8 tebau xojweclo7
š tebaU když gsi chUraw byl, stonňwalo, když gsi
bdťl, bdjwalo, když gsi spúwal, léhalo, když gsi

wstawal, wstawalo; š tebau, když gjl seodjwal,
i ono sr odjwalo, když gsi se ozdobowal iono
fe krafslčlo, akdhž gsilssludowal, ono se i š te
baU Učilo, š tebau gest kčtčno, š tebaU tčlem

Bo jm nasnceno a š tebau chce zasnaniti se
KristU, choti twémU Q přeblažené swaté pa:
nicle, ktrréž fdyž béře odměnu, dokawad na
127!:
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swčtč mezi hťjssnjky se nacházje: gakau asi wezme

odmčnn w bUdachm žiwotč.e

Tato slowa prouikala až do dusse Domi:
tilly, tak že zarmaucena Uad swým zasnaube:
Ujm, o radu, co čťnťti mél, prosila. Swatj
mUžowé donesli wsse tyto wčcčrk sw. Klemen:
towi, Uapeži, strýci gegjmu, krerýž to Uslyssew,
řekl: OWidjm, že čaš se bljžj, kde mnť, wúm
i gj palma mUčedlnickú kyne; než pončwadž
Ježjš

přčkazuge, abychom se dnebčxli tčch, kteřjž

tělo Usmrcuǧj, pohrdaǧjce člowěkem smrtelným,
snažme se Boha wččného poslUssni býti;e a
wstana,
ssel 8 nťmť a poswčtil Domčtčllu k
UstawičnémU panenstwj, raucho swaté gj dada.
YUrelian Uoida Uaděgi swaU nagednaU wy:
wrúrenu, rozhnčwal se, a pod rozličnými zčx:
Umsli sw. Domitillu k wůli fwé nakloniti hle:
dčl. Neyprw wyžúdal si od cjsaťe Domiciana
powolenj, nUtiti gi k modloslUžebnosti, což když

neprospjwalo, na ostrow Pontia gi wypowěděl,
moslrš, že to aspoň wůli gegj změnj. Nereuš
a Ychilleuš ssli š nj, netoliko gj slaUžjce, ale i
w dobrém předsewzetj sjljce. Po Učkrcrém čase
přissrl jfešm také Nurelian, a wčda, že lúskau
geho se pohrdčx„ slibowal oběma mužům welké

daro. kdyby srdce Domitilly knčmu

nakloniti

chsřli. Když ale tčto š opowrženjm dary geho
odu:rsslilř, nechal ge nenprw welčce bjti, pak ge

odewzdal Minuciowi
gich neyprw

Nufu, konsulowi, klerýž

ohnčm a giným mučenjm donutťri

Sw. Sulpiciuo :c.
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chtěl, aby modlčxm obětowalč, a konečně, kdož
wsse nadarmo bylo, sťjti ge rožkňzal.
x
Po UmUčenj swatého Nerea a Nchčllea,
Uchúzel se Yurelčan poznown o rnkn Domčtčlln,
wssak k swémU žalU shledal že nynj Eutycheš

Bčkrorčn a Maro,

gako prwé Nereuš a Nchil

lenš k stalostčgi wszngj
Nemoha ge na fwaU stranU žčxdným zpň:
fobem dostarč, rozeslal ge š powolrnjm cjfa:
řowým na swé starky, a těžkan pracj, hladem
a žjznj ge mnččl, wssak též nadarmo; neb i
welké“ množstwj

lidj od nčch wjře křesťanskéwy:

učeno gsauc, uwčťčlo w Krčsta.

To wida NU:

relčan,. rozkúzal ge Usmrtčtče

Pamč:xtka gegčch swčtj se dne 15. Dubna.
Domčtilla nynj gsauc wssj úrčchyzbawena,
nemčla žádného, kdožby gi sjlčlxa powzbuzo:

wal.

J daufal Nnrelčan, že aspoň nynj gč k

manželskému sňatkU přemlnwj
Za taU prjčč:
nan wymyslčl si nowý anskok, gegž pomocj ně:
kterých přatel wywéstč chtěl Šel ton“ž k dwě
ma Urozeným mladjkům, k SUlpčcčowi a Ser
oilčanowč, tenkrate gesstě we lmach modloslUžeb
nosti wčzjcjm, a řekl k nčm: wGa wjm, že
newčsty wasse EUfrosina a Theodora 8 Do
mčtčllaU odchowany byly, a že gsaU panny
maUdré a opatrné; dčlm gú Domťtčlln do Te:
raciny w Kampanťč přewéztč, wy ale pofslere
smé newčsty k Uč, aby gč nawsstjwily a nčr:
klonnost gegj mč opčt zjskalč.e To sč ť sialo.
Nado.st djwek byla welčkú, že se po drahném
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.čase opčt Uzřely. Na to byly hody pťťprawe:
ny; wssak Domitčlla postčla a modlťla fe, když

přjtelkynčhodowaly Z řekliknnj: :Poněwadž
mi hodUgeme a za muže se wdatč chceme, nee

můžeme se Bohu

twémU klanětie

auo :Wy

mčxte za ženťchy,e odpowědčla Domčtčlla, dmuže
slawné, co ale byste řjkali, kdyby wčxš nřktečj
neznamenitj a zprostj mužowé od lňsky gegich
odwcidélč, chtjce wčxš ža ženy pogmauti?e :To

Uchowey núš Bůh!e prawčly onh. :Uchowey
i mne,e ,doložčla Domitilla, dneboť gú mňm
za ženicha Syna Božjho, genž š ncbe šstaupčl
a sljbil že chotčm bude wssem, kteřjž z lasky k
němU čistotu zachowáwaaj, a že gčm da žčwot
wčťný, totiž že gr po smrti Uwede ro ložc ne:
beské, kdež ď angely se radowati a slastj wě:

čmjch požjwatť budau.

To když Syn

Božj

slčbowal, nechtěl mu nčkdo wěťitť, ť počal tedy

slrpým zrak nawracowatč, malomocnč oččssťowa:
ti, nemocne uzdrawowatč, ano i mrtwé křjsitč,
a tak dokčxzal, že prawým Bohem gest, až i
wssicknč w nčho

Uwčřčli.er

xaGči mňm

male“ho

bratra, wždhť ho znňš, Herodesa,e ťekla nynj
Theodora, :ten pťťssel lctoš o zrak, prawda:ki,
coš mluwťla, uzdraw ho we gménU“Boha swé:
ho.e xTh mčxš slepého bratra,c prawila EU:
frosina, dgú mšm zaš U sebe dcerussku swé
pťstaunky, kterxúž nemocj ťeč ztratila, slyssj sice,
ale řeččančmluwh nemň.(( Přiwcdlť tedh djwči:

čku. Domčtilla fe Uwrhla na zemi, dlauho
plačjc, pak wstana, wzteihla ruce knebť, modljcx

Swj Sulpiciuď:c.
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Kriste, genž si byl ťekl: ay

gú 8 wúmč gsem po wssecky dny až do skonci:
Uj swěta, račiž okcižatč, že swědectwj mé pra:

wdčwé gest.(( TU poznamenala sw. křjžem ústa
djwččny, ťkaUc: wWe gménU Pčxna mého, Jer
Krčsta, mluw.er Y djwčina otewřela ústa, wel:

kým hlasem wolagjc: :Prawý

gest Bůh twůg,

Domčtčllo, a prawda wsse, což z úst twých
wpsslo.e To wčdauce Theodora a EUfrosina,
Uwrhly se Domitčlle k nohúm a Uwěřilč a
daly se pokřtčtť. W múlo dnech byl takě The:
odořin bratr přčweden, a na modlčlbu Domč:
tčlly oswjtll ho Bůh Ua tčle č na lšUssč. Lid
wssecken, mUžč ť ženy, swobodnj i otrocč, wč:
dauce wěrč tyto, aneb o nčch slyssjxce, Uwěťilč

w Krista; pťjbytek Domčtilly podobal sc chrčlmU.
Co se toto zatjm bylo stalo, bral se NU:
relian š towaryssi SUlpčciem a Seročlčanem w
průwodU hUdebnjků do Teraciny w Kampančč,
w tom wlastně aUmyslU, že wssickni třč gednjm

dnem swé žasnaner

slawčtť bUdaU. Sulpčcčuš

ale a SeročlťanUš Uzřewsse, an nčmčx mluwj
a slepý wčdj, a Uslyssewsse o wssem, což fe
bylo dčxlo, Uwěřili w Krista Ježjsse. Yurelčan
wynasnažowal se sice wssemožně, gim to wy:
mlUwčtč, a aby zúroweň 8 njm se oženilč, gr
nUtčtč; č ťeklč oni: szdey
chwňlU BohU, ge:
hož morj widjme že slepý wčdj, a slyssjme, že

němč: onano mlij.c

NUrelčan newssjmage si

mnoho řeěj těchto, Uzamknul DomčtčllU, aby podlé
ljbosti 8 nj naklčcdatč mohl, a po gjdle nechaw
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si hUdbU hrútč, gako přč swadbč tanččl až.
skonal.
Geho bratr LUrUrčUS, chtť se mstjtč, žúdal

od Trajana,
lyto

cjsaře, powolenj,

kťesťany nUtčti,

núsjljm nowé

aby modlúm obětowalč,

a paklčby se to činčli zdrčchalč, č na žťwotč ge

tresřati. Dle toho byli neyprw SUlpčciUšaSer:
očlťanuš k Nnianowť, wlúdařč města Řjma, po:
hncinč, na gehož rožkaz, když modlňm se klanětč
nechtťlč, mrčem Usmrceni gsau. Nynj odrssel

Lm:nrčuš do Teraciny

Domitille,

k ončm tťem pannúm,

Eufrosinč a Theodoře, a nemoha

ge k modloslUžrbnosti přemlUwitč, Uzamanl ge
do gednoho pofoge a zapčxlčl.DrUhého dne na:
lržl gc CčsarčUš, jčxben, mrtwé sice, ale nepo:
russené, any gako modljce se, na twčlřč ležcly,
ť wžaw těla gegich, wložil ge do nowé rakwe
a hluboko do zemč pochowal.

Nozgjmúnj.
Welmč pčknýmč barwamč ljťčlť fwatj mU:
čedlnjcť, Nereuš a Nchčlleuš, frúfu a důstog:
Uost pančctwj; chceš:lť ale i ty poklad tento
neporussený sobě zachowati, mUsjš wssech pro:
stťedků Užjwatť, k tomU se hodjcjch. Y pťednč
obrať fe w modlilbčxch wrachch k PčmU BohU

kU pramenu wssj čistoty, pťedstang si žčwě
geho wssewčdaUcnost a wssUdypřjtomnost, a bU:
dach saud si na mysl neUstč:lepřčpomjney; za
drnhé newydčxwey se w nrbezpečenstwj, ale ra:

Sw. SUlpicer :e.
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dčgi co neyrychlegi gemu utjkey; w bogi o čč:
stotu gedinč aUtek wede k wjtťzstwj. Upadneš:
li ale mimo wůlť w nebezpečenstwj aneb wpoá
kussenj, nedlis dlauho, ale i hned od předmčw
Uebezpeťného a pokaussegjcjho aspoň w duchu se
odwracug a Utjlťey.j Qbrať se w skrausseně a
pokorné modlitbť kU Spasiteli Ukťižowanému,
obegmi nohy geho, neansstěg, až tč požehmi a
bauři Utissj; wzýwey také Nodičku Božj, kréelo:
wnu wssech pančců o pontoc a angela streiž:
nébo, t wssecky Oatronn swé, proš, aby za tě

orodowali a pťed kleantj
chrč:nňlť. Za

a před púdem tč za:

tťrtj dey wýhost wssj zahčxlce, ne:

střjdmosti a rozmařilosti, wyhýbey se zlému ro:
waryšstwU, a knihy nečisté a nestydaté nečjtey.
Drž bedlťwaU strécž nad wssemi smysli swými a
tčlesnost zwlcisstě posty duš a moř; umebuď py:
ssným a bližnjho pro hřjch bezbožnč neodsuzug
a konečně wywol si za zpowčdlnjfa kněze zku:
sseného, laskawého a stúlého, a choď často č hodnč
kU wečeři Pčmě.

d

anakž gfem zwčděl, že ginale nemohU býtt
zdrželiwý, lečby mi to.Bůh dal: přistaupil gsem

ku Pčmu a prosil gsem ho.e (Maudr. 8, 21.)
:,Kdož mťlUge nebezpečenstwj,

zahyne w

nčm.e (Sirach Z, 27.)
xTatoť byla neprawost Sodomy,

sestry

twé, pýcha, sytost chleba a hognost a prňzdnost
(zahcilka) gegj a dcer gegich.(( (Ezech. 16, 49.)
:dUčinil gfem smlauwu š očima swýma,
abych ani nemyslil o pannč.e (Job. 31, 1.)
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Modlčtba.
Q

neyswťtčgssj Bože!

mčlownjče dUssj čč:

siýcl!, Ulwrz nč:š, prosjme, na přjmluwu sw.
mUčednjků a pančců twých, utwrz nčlš wc
wssem dobrém pťedsewzetj, a milosiiwč propůgč,
abychom čistotu těla a dUsse še wssj pilnostj
húgčlč, a po smrti w řadu panniců připočtěnť
bylč, kteřjž beránka núsledUgj, kamkolč gdc.

Skrze Zežjsse Krista, Pňna

nasseho.

Zlmen.

Na dnessnj den pripadá gessté swátck: Na hore Kaď
sinenskesw Benedikta opata b W Ylelandrřť připomenntje
mnohých fw mucednjků, od Yrřanů zawražděných w Sw
Filemona a Domnina mučednjřů mu W Kataně sw Bl

rilla bisknpa n WYlelandrii dlab Serapiona, paustewnjka
u W Lugdnnesw Lupictna opata a m g sw

01
„ ..

Žiwot sw. anolnm, bisknpa
a whznawače
R. U09.

Sw. anelm narodil se w Nostě w Pče:
monlskU, okolo roku 1083
Geho rodičowé
ǦondUlf a Ermengarda bylč co do Uroženostť
a bohatsťwj sobč rownč, ale co do mrawů
zcela Uepodobni Qlec ǦondUls gsa swčsakem
a marnotratnjkrm, o domacnost a slUžbUpranic
nrdbal; matka oak Ermenǧarda byla žena bo:
habognei a wr wssem dokonalú. Ta se welmi

Sw.

Člunsckrlm.
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starala, aby anelm w báznč Božj wzrostl a
ňewčnnost swaU zachowal; protož powolala do:
ťonalé Učitele, a gak ctnostrm tak liternjmn
Umčnj geg Učitč dala. anelm nadňn gsa wsč;
pnaU hlawaU a dobrým srdcrm, zamčlowal si
bázrň Božj a Učenj tak welčce, žr w 15. rocr
grdnoho zneimého opata o přigmutj do klásstera
prosil,e ale opat oslyssel prosjcjho ze strachU Uřed

ǦondUlfem, kterýž k tomU pťiwolčri nechtěl.
Llnsrlm nad tjm se hrnbč zarmaUtčw, Ué
pxadl w tčžkaU nemoc, w kteréž stňle o klússter:
Ujm žčwobytj mlUwčl. Když wssak se mn zdra:
wj wracelo, UstaUpily tyto mysslénky šaljbenj
se na swětu a na marnostech geho, a kdjyž ko:
nččně i matka pončkUd ho gesstě w Uzdě drže:
wssč Umřela, whstydla i býwalěx grho núbožnň
horlčwost; núrUžčwostč dostúwaly pťewahu a on
segda š cesty búzně Božj, přčssel na ssčrokau
drúhn k wěčnémU zahhnmj.
PKdož fe domnjwá, že stogj, hledťž, aby

nepadl.e (l. Kor. 10, 12.)
ǦondUlf

po smrti ženy swé na pokúnj

fe dada, kč:ral často a trpce fyna z nržbednostč
geho, ale nemoba nččehož pořjdilč, w lak wel:
kaU nrlčbost si ho wzal, žr Llnselm za dobré
Uznal, otcowský dům opnstitč, až by fnad hněw
časemj se Umjrnil.
Mr prúwě to bylo prostčxed:

lerm, kteréhož prozřetedlnost Božj knaprawenj
zaslrpeného mládence poUžčla. Tři léta potU:
lowal fe nynj anelm
po FrancanzskUx beze
wsscho Usčenj,

nn

tU txaUha w nčxm powstala,

2 76

Dchn.

žanedbanú

sstud.ča opťt započjti.

Z

ssel tedyx

le slowútnému Lanfrankowie pťeworowi lelňsstera
Bekského w Normandič,
za žč!kaxpřigat býti

žadage

anelm

si wydobil swým chowanjm

w kratkém čase negen wúžnost a láskn mistra
swého, ale také neUstalaU pilnosij nad wesskeré
spolUžaky daleko wynťkl. S laskau k sstndou
wúnjx nawrútila se č taUha po zdokonalenj mra:
wů snoýchd Neboť Uwažuge,. že hlad a zima a
bdčnj do nocť, což si kwůlť Učenj ljbitč ne:
cháwú, před Bohem žčxdné zč:slUhy nemčx, an
zatjm mm.ssťdwsse toto z lásky k Bohu snússe:

gjcj, welkých zčxsluh si dobýwagj: poťal litowa:
tč.swých předesslých poklésků„ a Uzawťel, fwěca
se docela odřjci a řeholnjmu žťwoxtU se wčno:
wati.
Než sc wssak k tomu krokU odhodlal,
rozwažowal si wčc tU na wsse strany, radil se
š Lanfrankem a 8 arcčbčskupem xNUenským,
Maurilem, a teprw když mU to schwálili, wsse:
ljké gčixé úmosly mčmo sebe pnstiw, do klússtera

Bekskeho wstaUpčl mage roků aš 27.

Statky

po smrti otre swcho obratťl wssecky na skutky

dobročinné on xBez rady nic nečiň a do aU
ťinku nebudeš želetie (Sirach 82, 24)
W ga„k dokonalém,

wčxnj nynj anelm

w gak zbožném obco:d

žiw byl, z.toho pončkud se

dčx saUdčtť, že gáž po tťech letech na mjsto Lan

franka, n,a opalstwj Karnské ppwolaného, do
sazen byl.
Něftrřj ze starssjch mnichůw reptali protč
němU, a rozsjwagjce různťce, w neneiwist a w

Sw. anclm.
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sspatnau Udowěst„ho Uwésti clxtěli.dYle trpťliwosř
geho a tichoxst, p.okora a obzwlčxsstč lčxska, wždy

ža zlé dobrým se odmčňugjcj, pťemohla konečnč
bratřj nenč:wist a žmčnčla gč w: fpnowskau U:
prjmnost a naklonnost, tak že geg srdečnč milo

wali a wssj silaU pťjkladu geho nasledowalč
wu Múš:lč protiwnjky, chowanj sm. Ynsrlma
gest kljčem k frdci gegčch! :Když se žljbj Ho
spodinu cesty člowčka, také ť nepřatelé geho
obratj kU poekogče (Prjsl 16, 7ú)

Dnstognost přeworsta

bUla anelmowi

ostnem, že tjm horliwěgč po cestčlch dokonxalostt
lerúčel. QU se tak často a taleu neisilnjě postj:
wal, že i wsseckU chUť k gjřluu stratil; modlitby
roětssj čúsť nocť zaUgjmagjcj, w.ykonč:wal še ži:

waU wjraU, š pewnau naděgj. a 8 horach

lci:

skaU, k bratřjm,„zwlč:sstěxchorým„tale.x byl laska:
wý a dobrotiwý, že U nřchdslUžbU otce čmarky
w strgné mjře, zastčxwal. K. úrtč Nodiěky Bo:

žj, Panny

Marče, sepsal mnoho spisů,. mezi

nčmiž také gederr. o neposskwrněném

poťetj ǧe:

gjm. Zwlússlnj ale pobožnost mjwal k Utrpenj
Krčsta Pána, z gehožto rošgjmcinj rakowčx ne:
nčxwist wsselčkého hřjchU w něm powstala, že řj:
kciwal:užeby raděgi bez hřjchu wj pekleubyl, než:
lč 8 hťjchem w nebč.

be

wssak dokonalegssj znúmosti w

kře:

sťanskémčučenj nabyl, as pak tjmxwdůkladnčgi gč:
né w lom wy.Učowati mohl„ oddal se 8 ney:
wěrssj pilnostj na sstudowčmj pjsma swatého a
spšsii swalých otců.
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Mnohč spisy od nčho fepsaně a až na
nassr doby zachowané, gsaU patrným důkazem,
gnk hluboko duch geho do Učenj wjry křesťam
ské wnisl, gak rozsňhlň geho Učenost bylcl.d Qn
znal takměř wssecky skreysse a fpády frdcc lid:
ského č wssecky núrnžčwostč gjm hýbagjej„ tak že
fe nezřjdka zděclo, gakoby dUsse gednoho každého

na prosťo před okem geho ležrla. Proto dú:
wal také každěmU ty neyprofpčssněgssj prostťed:
ky na rufU, a to nikoli gaksi planě a prostč,
nýbrž řeč swaU pťjklady a podobenstwjm wU:x

ǧasňowal a pewnými důkazy wúhy gi dodú:
wal. Tak si naťjkak gednaU gistý opat, že přč
wssj přjsnosti fwě ze žaků swých nic wywéstř

nemůže: naťež anelm

odpowčděl: Ze pťi wy:

chowawanjx wždy hlawnjm zakonem býtč má
leiska otcowska, podobna zlatnjkowč, kterýž chtě
š kusu zlara midobU wywrstť, lU ge klepa, tU
hladj, tu ohýba, tU opčt wwdauwa ))Cbléb a
ostatnj žiwna strawa,e dj děele,axgest owssem
fama w fobť zdrawa a prosněssnčx: dáwey gj
ale djrěri beše mléka, a Užřjš že ge tjm neob
čerstwjš, ba dřjwe Usmrtjš Napodobnč se mUsi
č slabé dUsse djrek mjrnostj, dobroriwostj, wlj
dnostj, trpčliwostj posilowati a f BohU wéstč.
Kde se ale dčrem neprokangc žňdné lúsky, žčx:
dné dobrotčwostč, žadného milosrdensiwj, tam
wzroste 8 nimť nedůwěra a nenawčst ke wssrmu
dobrěmU; wssude čUgj zločťn, anebo se pokrytci

stanaUe

Qstatnčx použil anelm

čaždé udeilosti,

fponaučenj

každého xořjbčxhu.u Tač fe gednaU

Sw. Anselm.
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stato, že zagjc, od mysliwců proncisledowaný,
k němu, an práwč Ua koni gel, swé aUtočisstř
wžal. To Uzřewsse lowcť, dalť se do hlasitého
smjchu, radugjce se, že žťwého zagjce chytj
anelm ale řekl gim: dWy fe směgete? TomUto
Ubožatku wssak nenj do smjchu Geho nepřú
telé obkljčťlť ho, a on o žčwot se strachUge,
hledéc ochrany.
Tak děge se takě dUssť, když z
!ěla wychúžj. TU gi č hnrd obkljčj Uepřčltelě

gegj, zlj duchowé, gčž dokawád w těle byla,
mnohokreite po propastrch hťjchU hoUčli, chtjce
gi Ulowiti. Nle ona plnčl auzkosti ohljžj se Uo
autočissti a no ochraně; ďciblowé ale smčgj fe,
Urnagde:lix nikde xoomocnés a ochranné rUky.e
To powěděw, zwjřútko to opčt Ua swobodu
propUsřil. Gindy Uzřel pacholjka, an mú prače
na Učtč Uwčizané,

kleréž sotwa

že fe Učxkdy do

powětřj wzneslo, cjtjc nčt powolrnu,

oepčl š ra:

dostjk zemi pritahUgr. Z wece tu k perod
čjm: dPožorowalč gste žert pacholjka e.š( :)Yno,e
odpowčtxřli oni, :)pozorowali gsme hoe Na to
on: dTak také žerlUge ďňbel š mnohýmč dU
ssemť w osidla gcho Upadlými, grž on podlé lj:
bostč we xrssrliký hřjch uwrhUge.
Gsau mnozju
ku p. skaupostj a ginými neirUžčwostmť roznjce:
nč a gčm zi.xlmchéjnawyklosti zcrla očxdcinia Tčm
stč:wčl se něledy,j že se na swé zločiny rozpomj:

nagj, ge oplakčxwagj a od Učch se budaUcně
chreiniti slábugjzu Eyble, oni se gako t.o pteiče
domnjwagj, že swokxodnč ljtati budau, Uež ,;laU

nawyklosii šwamčxni, lrdwa fe poszeslč„

U:
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Uadagszašx w stareěj hřjchy. Z nepřťgdaU na
swobodU, lečby wssjesilau milosti Božj sr chy:
tili ax nčr zlé nawyklosti přetrhli.e
e.watnén:teulét byl anelm gčz pťrworem,
an, rokU 1078 wzdor wssemU zpěčowúnj na mj:
sto zemřclěho opata, Herlučna, dosednaUtč mn:
sil. J nezmčnil anť ďři neymrnssjm staré žč:

wobhtj, ale aby gednau Boha swébo na Sionč
soatččti mohl od grdné ctnosti k drUhé se wzna
ssel ano i swěřrnč stúdečko k tomu wssemožnč

přidržowal

bey snúže tomu dostčxl podržell si

sprawU wnčrřnj klasstera, o zúležčtostč alc zr:
wnťtrnj starost Ua Uěkteré zknssené a rozssafnc
bratry wnesl, k gegťchž sprawč bedlťwč přihlj

žel Poněwadž opatstwj také znamenité stalky
w Nnǧlčcku mčlo, musil anelm často resty tam
leoxmtč.j Přč

téx pťjležťtostč

naUťčli se ho An:

ǧlččané zneiťč a pro wýborné chowúnj pro man:
drost, U„čenosta moc dťwotwornau welice si ho
orbljbili. Sčcm krúl Wilém, podmanisel řečený,
genž každémU Llnǧlčťanu hrozným a nepřjstUp:
ným bhl, rč:d š njm rozmlamoal a takmčř celý
gčnú U grho pťjtomnosti býti se zdčxl; znalť
Llnselm wýborně k smeysslenj gtnýchj se pnaklo:
ňowati, aby wss.eckp zjskatč mohle
Mezi tjm časemx stal.y sa w Ynǧlči welťké

a nemilé zmčny. Noku 1087l UmkelkrúlWilém,
podmanťtcl. ťečený;x na grho mjstě nastaUpil
wlcidU syneWťlém ryssawý. Mladý krúl Wčlém
bhl pčm welmč nňsilnú zwleisstč protčduchowen:
stt:m.u N.by důchody zádussnj ljmu dčle brúti

Swd Anselm.
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mohl, neobsazowal prúždnée mjsta biskupskú
ani klússterům pťedstawených nedúwal. Důchoe,
dy arcčbčsknpstwj KantUarského tjm způsobem
giž čtwrlý rok do pokladnčce geho fe odwúděly.
Zmatek a hoře nad tjm bylo welifé. TU po:

wolal hrabč Chester anelma,
aby, možno:lť,
pomobl. Kantuarsstj radowali se, když mi:
lého Ynselma Uzřelč, a také i hned za arcibi:

skUpa wywolali. Súm krčll Wilěm ijtal
ho
U dwora š welikaU radostj, a šstaupna š trů:
UU, obgjmal ho a wedle sebe posadčl. anelm
zjskaw si rozumnými a dogjmawými čečmi ney:
prw důwěrU, přčpomjnal krúli pak laskawě a
mjrnč wssj ncsprawedlnost k cjrfwi, a wťelými
slowo prosil, aby pamčtliw gsa budaucnostť, o
dUssi se staral.

Zdúlo

neboť anelma

š Uctiwostj propustil.

ale odessel,

žařjkal

se,

že kreil hnUt gest,

Solwa

se krěcl, že gaklčxžiw na tU

stolici che biskUpa nedčl. TU se ale ugal Bůh
widitedlnť potlačené cjrkwe. Krúl fe totiž těžce
roznemohl, a že ho swčdomj bryzlo, powolal
fw. anclma, wyžpowjdal se, sskodU cjrkwi Uči:
nčnaU naprawčti sljbčl, a Ua důkaž anelma na
arcibčskupskau stolčci w KantUarič (Kandelberce)
dosadil. Ynselm fe sice wssemožně zdrúhal, po:
Ukazuge na swaU nehodnost a neschopnost, na
swé stčxřj a chUrawost, an ale wssicknč dobřj a
sslechetnj prosbami
neUstčxwalč, a krčel opčtně

sljbťl, žc naprawj ějm se kolč prosi cjrkwi pro:
wiuil, Uwňzal se konečnč w důsiognost bťskup:
skaU. Qd toho časU stalo se žťwobytj swatého
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mUže takmčř řctězem strastj rozmančtých nehod
ZkUsilť, že nelze na pokčxnj zisstného člowčka

zpoléhati, byťby i U prahU hrobowého hťjssnost
a nesprawrdliwost swaU nahljžel a oplakčxwal.
Reboť sotwq krúl se pozdrawčl, giž i zapome:
nUl na trest Bošj, a zatwrdčw srdce swé, po:
ťal duchowenstwo poznowu Utčskowatť,. nowé
danč na ně wzklčrdage, důchody geho pro sebe
obracuge, a mnohé zč:dUssj a statky nč:silně ku
swé komoťe potahUge. W nenasytné swé lako:
mosti požadowal také od sw. YUselma welkau
daň, ačkolřw gťž drahnau sumu peněz byl ob:
držrl.
Nn ale Llnselm odpowědčl, že mU w
tom po wůlč býtť nelzc, leda by dědťctwj chu:
dých olaUpťl, ano poznowu ho napomjnal, aby
Ustana od nowé křiwdy staraU naprawťtč hlr:
děl, rozhorlčl se onen tak wrlťce, že w hněwu
swém oprawdowč pťemeysslrl, gakby ho š bi:
skupstwj swrhnUl, a ponaukém a podporowún
od nčkterých bjdných dwořanů a knřžj byl by
to také zagisté Učťnčl, kdyby se nrbylť ostatnj
wlčldykowé ano témčť celý núrod protč tomU
zasadčlč. W swé zaslrpenosti soččl protč Ynsel:
mowč č U papeže Urbana ll., ale papež o wssem

mage dobraU zprČwU, Ugal se pronaisledowaně:
ho bťskupa, ana důkaz, že ho mčl za newťnného,

tak nazwané pšuium mu poslal; krúle pak, aby
od Utčskowúnj kostelů konečně Ustal, wťele na:

pomjnal.
Q

wssech tčchto aUskocjch ničehož newčda,

odewzdal se anelm

swému auřadU neunawe:

Sw. Dlnsclm

naU horlčwostj;

on naprawowal
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wsseckynepo:

řčcdky, kteréž se do bisknpstwj geho w čaš tak
nepokogný byly wpljžčly, wyučowal stúdečko so:
bč swčřeně austnč a pjsemnč: bhl wssrm za:

rmauceným laskawým Utčssitelem, potřebným
sstčdrým pomocnjkem, a utčskowaným mocným
ochrancem, prčxw pak cjrkwe swaté zmužilým

hagčtelem. ij

alr rozmnožčl sr počet nepřú:

tel geho a Utiskowámj duchowenstwa wzrostlo.
Krúl plenil statkh biskupa, zagjmal grho přj:
bUžné a nčsmjrné přjčořj gemU samému ččnil.
Wssecka prosba a napomjnúnj byla galowa.

TU uzawřel anrlm, že do Řjma půgde a U
papeže Urbana ll. pomocč, aneb afpoň útěchy
hledati bUde. Krúl mU to wssemožně bránčl,
ano i wyhrožowal, že půgde:li, che do zemč
nawrňtčti sc nesmj; ale anelmowč zdčxlo fe
lehčj býti bež wlastť, než djwati se na Utlačo:
wčmj cjrkwe. Než se na cestu wydal, wessel
gesstč gsrdenkrcitex ku krúli a túžal se, zdali by
požehnán býti nechtčl, a když krúl pťčfwědčil,

požebnaw ho, dwůr opustťl. Nato napomjnal
mnichy klússtera KantUarského, aby w nastú:
wagjcjch a budaucjch protťwenstwjch wěrnč Bo:
hu slaužilč a wsseckU nadčgi sdoau w nřm slelée:
dali. xaKdo bUdach krčxlowstwj očrkúwél,(( řekl,

dblaženostj zrmskaU pohrdage, toho neodwrútj
žúdnú strast od slUžby Božj a žč:dnň rozkoš
laskn geho neudUsj, ani ho slawa wččna nemi
nr, neboř wůle geho wc wssem podrobena wůlč

Božjt
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Nč:řek a lkčmj osiřelých bratřj wyslowiti
Kdnž se pončkud utťssňi, požehnal gim

anelm

a poljbiw ge, na cestu se wydal.

W

odčwu pautnickém wstaupil roku 1097 gesstč 8
dwčma bratry w Doweru Ua loď, a po Učko:
lika mřfjcjch ssťastnť do Řjma sr dostal. Papež
ijtal
ho še wssj počestnostj, č takě sljbčl, že
se cjrkwe Nnǧlické Ugme a gi chraniti bude.

Parné

ponebj Řjmske wssale neslaužčlo anel

mowi wčxkemgťž sesslému a chorému;

iodebral

se trdy na pozwčmj Zana, opata Telršsinského,
do letohrčtdku ťili oilly, Sklaoonťa řečeného,
genž na temeně hory ležel azdrawým powčtřjm
powěstný byl Zde trawil žswot w tichosti kla:
ssternj a w tiché kagčcnosti Zde dokonal take
giž w Nnǧlťi započatý fpiš: xProč fe Bůh
wtčlil?ee (l)ux 98u8 jxomld) a tať si žiwobhtj
toto od wsseho powyku swčtského wzdalené ob
ljbťl, že si xpřěel,na wždy zde zůstúwatť,

a také

swatého the
prosil, aby ho biskupskédůstog:
nosti a auřadU zbawil. Wssak swatý Qtec
daufage,

že kréele na lrpssj cestu přťwede a Yn:

selmowč anrňcenj

se do wlasii usnadnj, ode:

přej mu prosbu geho.
Mezi tjm čafem, co sw. Qtec š kralem
wygednaxoal, byly snčmy cjrkewnj nryprw do
Barč, pak ale do Řjma položeny, na nťchž fe
mělo učenj katolické protč některým blUdům
ohlédati a wyložťti: bludařč pak a ostatnj od:
trženci, kteťj bh se do lůna cjrkwe nawrútiti
nechtčli, odsauditi. anelmowa rozsúhlčx učenost

Sroa Ansclm.
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a hlUbokčx maUdrost odkrnla klam a lčchost blUd:
ného Uťenj a rňznýmč důwody ge porčcžela, že
prawú wjra .katolickci nad wssj pochybnost se

Utwrdila. Znamenage anelm,

že rokowúnj

sw. Olce š poslč krúle Nnǧlčckěho tak snadno
se neUkončj, opUstčl Jsalťč a do LčonU se ode:
bral, čekatč chlčge, ažby fe rozepťe mezč njm

a krúlem o prúwa cjrkewnj wedenň, porowna:
la. NrcčbiskUp Lčonský, HUǧo, přigal geg co
otce swého. Zdr ho dossla zprécwa, že krč:l,
gsa na lowu ssjpem prolelč:n, bezr wssj pťjpra:
wp na wťčnost se odebral.j Ynselm plakal hořce
nad nesstěstjm Ubohého krč:le, čjkňwage: žeby
rúd byl žčwot swůg obětowal, kdyby krčxle od
tak nročekč:wané fmrti byl wyswoboditč mohl.e
.Tak, hle! mčlugr kťefťan swé nepřňtelé, fwé
protiwnjky. Múš č ty takowaU mysl kťesťan:
skaU? Plakúwě:š ť ty nad nesstěstjm nepřjtelr

swého? xu
Po smrtč Wilěma kréclř nastaUpčl wlč:du
Ynǧlčcka syn Gťndřich.
Tento osudem otcr
ostražen, lépe wlčxdu swaU fpoťč:dal; on Umjr:
nčl nefmjrné danč, Ukazowal se kr wssem přj:
wčtiwým a laskawým, dUchowenstwo mčl roe
wažnostč, a žadUssj cjrkwč nawratň a knčžjm
zadržené důchodn Mage mčmo to pťeswědčenj,
žr anelm
U wsseho téměť lidU we welkě gest
wažnosti, a že fe mU mnohé křčwdy staly, po:
wolal geg zpčt rokU 1100 a š welkau chiwo:
stj přiwjral.
Celč: zemč plésala nad geho se
nawrč:cenjm.
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Než dobré srozUměnj mezč oběma mUži
nemělo dlaUhého trwč:nj.
Krč:l osobowal si
totiž nčkterč: prčxwa cjrkewnj, a gmenowitě podlé
ljbostč Upreizdnč!néa stolice biskUpské a opatstwj
komukoli zadč:watč chtčl. TomU se wssak arcč:
bčskUp wssj silaU Urotčwčl na zakony cjrkewnj

se odwolawage Yn ani gedna anč drUha strana
powoliti nechtěla, anelm opět do Řjma k pa:
pežč Paschalowi U se odebral; kam take kral
swé posly byl odeslal Papež rožhodl při gak
se slUsselo a patrilo kU stranč Ynselma; což
když kral Gčndřčch Uslyssel, tak welice se nad

tjm rozhněwal, že anelmU do Ynǧlčckanawra:
tčti se zapowčděl
Ynselm zůstal tedw U swého
přjtele arcibiskUpa Lionskěho, HUǧona, stale se

modle ža oschenj a naprawenj krale swého au
za blaho celého núrodU. J dočkal se také ra:
dostč,

že se konečnť wsse kU spokogenj

stran Ukončilo, a on l.e 1106

se nawrč:til. S nesmjrným plesem ijtal
lid ur: takmčť

Mathilda
Qd
kralem a
zpočjwalo

na

wssech

opčt do Nnǧlččan

rUkaU ho nosil,

geg

č krcilowna

gewčla nad tjm neljčenaU radost.
té doby nebyla che swornost mezč
bčskUpem erssena;
požehnanj Božj
Ua krab tak že nad nepťarely swými

často swjtčzčl a wsse se mU dobre darčloe Qn
to ť Uzmiwal 8 wdččnaU myslj a proto se
wsseho prawa odťjkal, krerěž by kolčw k newolč
meži zemskan a cjrkewnj wladaU přjččnaU býtč
mohlo. u Gest to wčc dťgepisem Ugisstčna, že
když zemskú wlúda protč cjrkwi se postawj,

Swj Llusclmj
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obyčegně o požehnúnj Božj

sc pťiprange.

:Nepřčxtelé Hospodinowi hned gakž poctěni bU:
daU a wywýsseni: hynaUce gako dým, zahy:

nau.e (Zalm Zš, 90.)
Yčkoli rozličné strasti a namúhčxnj sle ctč:
hodného stařečka takmčť strúwťla, nicménř gcsstě
po tři léta pilnč kU prospčchu swých osadnjků
pracowal, neťčcdy, kteréž w ǧeho nepřjtomnosti
U nich wznikly, wssemožnč naprawowal a starci
nčlbožnú cwičenj aUskostně zachowúwal.
Nsi
půl léta wssak před smrtj swan tak welice se:

slabl, že giž Mssi swataU čjsti nrmohl J Uo:
sili geg do kostela, aby aspoň slUžbam Božjm
přjtomen býti mohl NokU 1109 w aUterý k
wečerU dal grsstč krali a kralowně, rodinč ge:
gich č celé zemč swaté požehnčmj.
We stťedU
rč:no četl mU geden z kněžj UmUčenj Pčmě čili
Passťge podlé sepsanj sw. LUkasse Když přissel,

kde se čte: de

pak gste ti, kteťjž gste wmých

pokUssenjch še mnaU zUstalť, a gať wúm

zase

způfobUgi, gakož mi způsobil Qtec můg kralow
stwj,
abyste
gedlč(LUk.0
a pili.„2,
0za 28
stolrm
kra
lowstwj
mém,e
29 mým
30) wpočal

tissegi dychati ))My znamenaǧjcr,e tak pjsse
očitý swčdrk o grho smrti, ožr Umjrú, položilč
gsme bo na popel a na žjněné raUcho a w
krútkém okamženj Uanl w PčmU, gsa stčxrroků

76.e Papež chmenš xj.

rozkéašalroku 1720,

aby k swatým Uččtelům cjrkwe pťioočtěn byl.
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Nozgjmč:nje
Strachem před smrtj powolal krčxl Wilém
sw. Ynselma, wyzpowjdal se a sljbčl, že hodné
owoce pokčmj wydčxwatč bUde: ale sotwa se
uzdrawťl, giž opčt do starých hřjchů lrzl, a ko:
nečnč i w hťjssjch nčchle Umťel.

důkazem,

To

gest Učxm

že pokémj na smrtelně postelč šřjdka

kdy upřjmné a dokonalé býwň. w Smutné gest
owssem, že tak mnohým teprw očč se otewjragj,
když na wčky se zawřjti magj; a že tak mnozj
teprw

tenkrč:tr dokonale žčwu býtč se Učťtč chtj,

když giž fmrtpřed nimistogj; ale nmohem smu:
tnčgssj,že tčto čtacj skoro nikdy oprade kPúnU
Bohu se neobracegj. Pťedfewzetj gegťch býwč:
obyčegně gen galowě, srdce zůstúwčc UepohnUto,
wůle bcze wsseho auččnkU. Či nezpowjdagj se
mnozj z nich gen proto, že fmrt gim sedj giž
na krkU, že fe hrozj nastáwúgjcjho saUdU
Božjho a pekelných mUk? Nepťestúwagj mnozj
proto gediné hřessitč, že che hřessitč UemohaU?
Můžeme danatť, že srdce, tčsjcrran wazbaU Ua
hřjch npanteino,u w gediném okamženj wrsskeré
ty wazby mnohýmč léty Utwrzené ztrhá, aneb
že swčdomj pro bolestť tělefné, pro seslč:blost Ua
dUssč a Ua tčle wrsskerě swé zňležčtosti w dobrý
pořňdek Uwede, k čemUž welkého naméchčmj dU:

ssewnj i tělesně sjly se potťebuge? Zdali mož:
no, abdchom fe tak rychle w prohlubeň dUssc
ponořčlť, gessto gfmr sr po celý žťwot gediné
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kratochwjlemť a roztržitostmizanússrli, aneb aby:
chom se plnau lúskan k Bohu obréctili, kteřjžgrdiné
na wčcech stwořených gsme až posud zaljbenj
mělč? Podčwey pak se na žiwot lčdj těch,
kteťj se poždrawčli, na smrtelné posteli pokčxnj
Uččnčwsse? Podobagj
se stromu kwětachmU,

ale owoce newydč:wagjcij,

podobagj sr zlo:

činci, kterýž Unlčen, ze žločinů swých sc wpznčx:

wň, pak ale opět wsse zapjrčx. uo A konrčnř
gaký býwú obnčrgnč konec lidj tčch? Pončwadž
podanau milostj pobrdali, kterčxžge knaprawenj
žčwota mltčla:

sťčxwčxse, žr ge smrt zachwacUge,

když sr loho Ueyménč nadčgj, že Umjragj w
hťjssjch, w qufalstwj.
Hřjssnjěe lehkomyslný!
Uadčge, že se pozděgi kBohu obrčxtjš, gcst osj:
dlo spasenj twému to neynebezpečněgssj.
xeKterýchž wčcj w mladosti swé gsi Ue:
fhromčxždil, kterak ge Uagdeš w starosti fwé.((

(Sčr. 22, 5.)
:N stalo se, že gakož mluwčl (Bůh) a ne:
slysseli, tak wolati bUdaU a newhslhssjm, prawj
Hospodin zňstupů.e: (Zach. 7, 13.)
ONeprodléwey obrňtitč se kU Pčxml, aniž
odklčxdey den ode dne, nebo núhle pťčgdr hněw

geho a w čaď pomsty rozptýlj tě.e: (Sčrach Z,

8. 9.)
dNeřjkey: Hťrssčl gsem a co mi sez toho
přčhodllo smutného? Nebo Neywyšssj gest sho:

ijagjcj

odplatčtel.e:(Tamtéž 4.)

„
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))Přjslowj gest: Mlúdenec podlé cesty fwé,
také když fe šstarci, neuchýlj se od nj.e (Pťjsl.

22, 6.),
xQ blňzne, této noci požúdagj dUssetwé.e
(Luk. 12, 20.1

e

Modlitba.
Qtče milosrdenstwj! oswčť a posilň nčxš,
abychom se probrali ze stawu liché gistoty, a
rychle a oorawdowč se k Tobč obrútili, dřjwe
než noc na núš pťčgde, kdež ničehož che ččnťti
moci nebUdeme. Pane zachowey nč:š, sice za:
hyneme! Amen.
Ng dnessnj den připadá swátek: W Nlplandrti sw.
mučednjku: Nratora, kněze, a Fuortmmta,aFeluc, Siloia a
Bilala. w Sw. mučednjků: Npollma,a Jsacla a Krotata. ou
W ?lnriochii fw. Ynastasia, Stnaith,

blskeupaa m. g. sw.

22.

Žiwot sw. Epčpodia a Nlešandra,
mUčednjků.
N. l77.

Lěta 177 zUřčlo se wztekle protikťesťanům
zwlčxsstč w Lčonř we Francauzsku;
i zdúlo se,
že se wrchnosti, lid a wogsko k gich wyhUbenj
spťkly. Neslýchané muky byly na Uě wklčxdčmy,
ano i mrtwň těla púlila se a popel se w ře:

ku NhodanU Uwrhowal, tak aby ani té neymen:

Sw. ijpodčuď.
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ssj pamčxtky na zemť po nťchnezůstaloe stařský
wlúdař giž se samolibč wychlanal,
že wesske:
raU kragčUU pod geho sprčxwaU wpčistil od wy:
znawačů gména Krčstowa. W tom wssak fe
žmeylťl, neboť toho časU bylo mU oznč:meno, že
se na bljzku gesstč dwa mladj a horlťwj křesťa:
né Ukrýwagj.
Mlčcdencč tito
Ylerander,

oba

nazýwalč se EpčpodiUš a

pochčxzelč z kčesťanských rodťčů,

a bylč na slowo wzatj gak tělesnau slččnostj,
tak také Učenostj a ctnostmi. errrmdrr
byl
rodem Řek, EpčpodiUš ale Lťončan. Qba mť:
lowalč se giž co žúci, a nňklonnost gegčchwčkem

rostla, žiwena gsaUc ohniwau lňskau ku Krčstu,
až wyrostla w BohU mťlé nerozlučitelné pťčx:
selstwj, že bpli gako drUhdy Dawid a Jona:
than stegného srdce a smeysslenj. Z wzbuzo:
wali se wefpolek k swatému obcowúnj, k střjd:
mostč, ččstotě. wjťe a skutkům křesianské lúsky;
Bňh

bhl gčm cjlem, kU kterémuž gediné hledčlč.

Za čan proncisledowňnj wysslč dle rady Krčsta
Pčxna: deyž
se wčxm protiwťtť budaU w mčstč
gednom, Utečle do giného.e (Mat. 10, 23.)
Utekli z LionU, Ukrýwagice se na bljzce w ge:
dně wesnicj w domU gakéš nčxbožně wdowy.

Dostaw,

gak řečeno, wlúdať o Uťchnii:

wčxsstj, rozkúzal ge zatkUaUti a k UswémU faud

dostawčtť. J

podařilo se pochopům, že ge wy:

sljdili, a když skrze malčx dwjřkq Uteci chtěli,
skUtečnč zatknuli.
Přť té pťjležťtšsťť ztratťl sw.

13m
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EpipodčUš střewjr, gegž wdowa naležnuwssč, co
drahaU paméltkU bedlťwě chowala.
Beze wsseho wyslýchúnj bylť tedo do wč:
zenj Uwrženi, neboť pauhé gméno křefťanské za
zloččnstwj se poklčldalo. Po třech dnech byli

swázanýma

na znak rukama na saud k wlé:

daři wedenť, klerúž se gťch U přjtomnosti

za
stUpU zUkiwúch pohanů na gméno a staw wo
ptawal Qnť Udalč gména swa a wyznalč srd:

natč a szžťle: že křefťany gfaU.
Na tak krasné wnznanj začal lid zuťťwě
na nč lati a wzreklú wladak takto protč nim
soččl: Tedy až posud trwa protč nesmrtelným
bohům lidský wzdor? J nynj sslapagj se za:
kony cjsaseské, i nynj Uražj se gednjm a týmž
zločťnem cisař i bohonoécč Kde pak gfaU ty
muččdla, kterýmiž gfme kresťann trestali, kde kťj
že, kde meče, lede diwoka zwěť a ohnťwé kle:
sstč? Wohlazeni gfaU tč lčdé, anč hrobů gčm

neořegeme, a predce rrwa pamarka na Krista!
Q zlofnnowé! gak se opowažUgetew tom zapowě
zeném naboženstwj trwalč? Wssak za zloččnswůg
mate podlé zňslUhy odměnčni býtť e
Wefele a radostně stalť tU oba pťatelé tč:
ssjce se, že U žádaného cjle tak na bljku gsaU
Qbapolným pohledčnjm na sebe dodécwali si
zlňUžčlosti a frdnatosti k nastňwagjcjmll bogi.
To znamenal bez pochyby wlčrdař, a protož po:
ruččl Nle:andra gakožto dospělrgssjho odwéstč,
mysle, že 8 Eoipodiem aUclegssjmmnohem snúze
hotow bude. J obrčxtil se na nčho š aulisnaU,

Sw. Epipodčuď:c.
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xGsi sljčný mlúdenec, a ne:
kdybyš trwage swéblawě na

nefmnslnúm přrdsewzrtjm swém w žcihUbU se
Uwrhl. Nťn ctjmr nrsmrtelné bohy, kteréž mssčckni
nécrodowé č poswútnú knjžata wlastnjmč gmény
slawj; my rtjme pak bohy weselostmč,hodowňnjm,
zpřwo, hrami, kwasn a rozkossemť lúsky; wy
ale klanjte se usxnrcenému ťlowčfU, kteryž zalj:
benj nemň ňa těch, ktrřjž toto činj, kterýž wese:
lostj pohrdš, a grn w postrch si lčbUge, kterýž
wssecky sladké rožkosse zalracUge a gcn neplo:
dnaU čistotu mťlugr. Ll gak může ten nčkomU
dobrého coš prokčxžati, grnž sěem srbe před pro:
nčxsledowčmjm nenbjdněgssjho lťdU Uchrčlniti ne:
mobl. Powaž si to, mlúdrnče, Upusť od oné
tčchostť a Užjwey we wrfelostč a w radosii rož:

leossjtohoto swěta.e u
Hle, to žnj gako hlaš starého bada! Zdaž
nenj fwět až posud, gaký prwé býwal? Nch
gak mnozj gsaU, kteřjž w tenata gebo ubjhagj;
grdj z owoce podwodnébo a w brzce se giž ani
stydřli nebUdaU ža Uabotu swaU, núbrž ža:
mhauřiwsse oči folotagj

se stúle po ssťrokě cestč

zúhUby. xSkutek sprawcdlťwého gest ť žiwotU,
owoce pak drzbožnébo k břjchU.e (Přjsl. 10, 16e)
Na to odpowčdčxl we wjřr stňlú Epido:
dčUš pokussileli swému:
xaLěxska méx ku KrisiU
a kU wjťe katolťcké nenj sak slabč:, aby lťché

důwody twébo Ulťtowcinj tale snadno mysl nlan
mohly změniti; takowé polťtowěmj gest ukrUtrn:
stwj, a š wčxmi žiwot wésti gest wěčnčl smrt,
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skrze waš ale zahynautč gest slawné Ty mlu
wjš arci o tom, že wěčný Pan naš Ježjš
Krčstuš, Ukrčžowún byl, o tom ale newjš, že
zase z mrtwých wstal a že skrze erýslowné
tagemstwj gsa BUh a člowčk slUžebnjkům swým
cestu k nesmrtedlnostč přčprawuqe a Uweidj ge
w nebeské krčxlowstwj. Než bUdU š tebau w
sprosté

ťečť mlUwťcť, anť wěcj wysokých nechú:

púš. Gest rozUm twůg tak zaslepen, že anč
newjš, že člowčk z dwogj podstaty zňležj,
,z podstaty tčla ť dusse. U nciš wlňdne dUsse,
tělo mUsi poslauchatč. Mrzfostč, kterýmiž wy
bohy swé ctjte, plodj rozkoš tčlu, dUssč wssak
Usmrcugj. Gaký medlc pak to žiwot, kdež
neydokonalrgssj čústka zkčsz trpj? My boguge:
me pro dUssč š tčlem, my se potýkúme pro
dussč 8 hřjchem: wúm ale břicho gest bohem,
a domýfsljte se, že gako U dobytka po žiwotč
proheyřilém še smrtj wsse konec wezme. My ale
wssčcknč, kteřjž w prončxsledowňnj wassem zahy:
neme, wrgdeme, opUstčwsse časnost, do wččného

žťwota.t
TaUto ostrau odpowčdj wléedař gesstěche
pohorssen, rožkúzal sw. mUčednjka w ústa býtč.
Epčpodiuš zakusiw tčlesnaU bolest, stal se zmu:
žilegssjm a statněgssjm, a wece krwúcegjcjma

rtoma:

xGú wyžnúwécm, že Krčstuš ď them

a š Duchem swatým Bůh gest, a slussno gest,
abych dussi swaU za něho obětowal, genž Stwo:
řčtrl a Spasitel můg grst; neboť tak nebude
mi žčwot odegmut, alr w giný lrpssj zmčněn.

Sw. Eptpodwď oc.
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Qstamě nezčxležjnic na tom, Ua gaký způsob
slabč tťlo mé žemťe, gen když dUsse k nebefům

se powznese a k Stwořiteli swémUseanrárj.e
To an CpčpodiUš domlUwčl, welel wlúdař na
skřspec geg natúhnaUtč a železnýmč klčťami swaté
tčlo rozerwatč.
WzteklémU lčdU ta muka zdčxla
se býti zdlaUhawčx, i křičel zUřiwč, aby mlúde:
nec se mU wydal, že grg Ukamenugj aneb w

kij

roztrhagj.

Wládař boge se rňznic a po:

tUpenj swého důstogenstwz od zUřjcj lůžy, roz:
kúzal sw. mUčednjka wywésti ze saUdnčce“a sťjti.

Tak musila dle maudrého ťjzcnj Božjho Ue:
dočkawčx wzteklost pronúslrdownjkú
přispčti k
rychlegssjmll Ukončenj mUk!
Gen málo dnj trwalo rozlaUčenj sslechet:
Uých pťčxtel, anť

se w

krč:tce opčt a na wčky

spogitč mčli w krúlowstwj nebcském. Po dwaU
dnech byl také Yle:ander, po gehož krwi zUři:
wý saudce a lid žjznili, z wčzenj wywcden a
před wlúdaře postawen, který aulisnč takto k
nčmU promluwil:
:nGesstč w troé moci gest,
Ugjtč osUdU pťedchůdců twých; rozwaž si to
dobře, neboť tak pronúsledowali gsme wyzna:
wače KrťstowU, že dle mého mjnčnj ly gediný
z nčch zbý!očxš; anť mťmo giné nynj i druh
twé possetťlostč zahwnul. Protož poraď si lépe,
bUď maUdťegfsi a ke ctč nesmrtelných bohů ka:

didlo zapal.e
Nle:ander odpowčdčl: ))Gčx dčkugi PčmU,
u že si, pťipomjnage mi slawné wjtězstwj mUče:
dnjkú a mUky od nťch pťestňlé, také mnekwy:
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trwčmj přjkladem gegich powszdil.

Myfljš, že

dUsse od tebe Usmrcených lidj zahUbeny gsaU?

Nikoli! oňy pťrbýwagj w nebesjch, ale pronč::
sledownjci gegich Upadli w onom bogi w zúhU:
bu. Twň důmněnj gsaU bludnčl. Gméno kťe:
sťanské nedú se zahladitť, ono gest od Boha,
zakladatele geho tak Utwrzeno, že žiwot lidskú
gr zachowčxwče, smrt ale dč:le roznč:ssj. Bůh nčxš
mčc nebesa, kterúž sřwořil, držj zemi a wlúdne
nad prklem; a dusse, kteréž, že gsi zničťl, se do:
mnjwčlš, wžaty gsaU do nebeské řjsse: wúš ale

pohlrj i š modlami wassimi propasť pekelnč:.
N an wjm, že neymilegssj bratr můg do wčťné
radosti mne předessel, tjm důwčrněgi we wy:
znčmj swém trwatť bUdU. Gú gsem kťesianem,
býwal dgfem gjm wždy a žůstanU gjm k osla:

wenj Božij

i bUdaUcně.Muč dle libosti tělo

mé, ano dle pozemsté pomigčtedlnosti osUdU
swětskémU podrobeno býti fe zdú, dusse wssak
nasse wezme a Uchrčxnj ten,

dal.e

Hanbau

kterýž nčxm ge byl

a hnčwem rozwzteklrn nad tčmť

řečmi, rozkčlzal wlč:dať sw. mUčednjka natčxhnami
na skřipec a nemilosrdnč od třech katanů střj:

dawč bjti;

a wssak dlano

trwagjcj mUky ne:

přemohly szžilost
mlčxdrnce, neUstčxlegen Boha
o posilu wzýwagjcjho.
Konečnč otčxzal se ho
sUdj, zdalťby grsstč U wyznčxnj fwémtrwal, na:

čež on š důstognaU szžilostj odpowědčl: dMo:
dly pohansfě gsaU ďúblowé: ale Bůh můg wsse:
mohach, newidťtelný, wčěný w předsewzetj mém

Sw. Epipodinď oc.
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Na to zwolal saudce:

:Křesťané w possetťlosti swé tak daleko kleslč,
že se domeysslegj, že si dlaUhýmč mukami slúwn

wyzjsiagj a swé mučitelé přemohau; protož ge
rychlau smrtj zahubťli t„řeba. leychom se ledy
nemnseli déle djwati na lakowaU twrdossjgnosť
a swéhlawost, má se Nle:ander hned na fřjž
pťťbťti.e

Ukrutnj katané natčchlč č hned rnre a no:
hy

Ubol,)ého mladjka

na

.křjž a

pťčwčxzali ge,

on wssak dlano žťw nebyl, anť tělo geho ra:
nami tak sedrčmo bylo, že wssrcky wnirřnosti
na prosto ležely.„ Pohřjžcn w Krčsta, a gméno
geho stčxle až do fkonémj swého wzýwage, swa:
laU dussi swaU wmousťťl.
Křesiané royneslť lěla swatých mlčxdenců
lagnč z mčsťa a pohťbťlť ge we bljzkém pahor:
kU w geskwni, bUsťým křowjm zarostlé, a tak se
oba, bywsse w smrti odděleni, opčt ro gčdnom
hrobť fpogťlč a aslaronél,w wžkťjssenj očeleúwagj.
Hrob swatých tčchto mUčednjků byl wždy
U kťesťanů we welké

wčxžnosťť, a zčxžraky bylo

swědkem oslawenj gegich. Kdnž napotom

gakeisi

morowci ncmoc w Lionč panowala, a mnoho
lťdj Umjralo, bylo gednomU UrošrnémU, podobně
nemocnému mladjkowč zgeweno, aby od nčxbožné
ženy sťřech sro. Epipodia magjcj prostředčk
proli

swé nemocť žcidal.

LUcťa, tak se žcna

gmenowala, prawila, že newj o žéxdném přiro:
zeném lékU, že ale mnozj fe Uzdrawňčdůwčerau
w sw. Epipodča. Na to pomodlčla se a dala
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uUemocnédml ncipog dotýkaný střechem

swe mu:

čednjka a nemocný hned se UZdrawil. ij
zpu:
sobem nabylo napotom drahné množstwj lidu
swého zdrawj, a Uzdrawčwsse se, Uwťřili w
Krista, genž swé milčxčkytak diwně oslawuge.

Nozgjmčxnj.
Sw. Nle:ander a Epťpodťuš odráželiwsse:
liký autok na wer tjm gediným důwodem že
dusse lidska nrsmrtelna gest, a o geǧj spasenj že
grdiné starati se máme. J zagisté, Neymťlegssi,
nic nenj ď to člowřka smrtelného pod bře:
menem rozlťčných bolestj a strastj aupjcjho tolik
potěssiti a posilnťti, gako ta radostnú myfslénka,
že dussr nasse gest nesmrtelna. m Když fe ti
tedy mnohé sřranky w žiwotč lidském tagné a

nepochopitelné zdagj býti, a darmo rozum na:
pjnúš k wnpátrúnj, proč se ď tjm ělowčkem
tak a š gťným ginak dčge; pomni, žr dusse ne:„
smrtclnčx gest, a žc w blažené budaucnosti wsse:
cky zčxclony spadnau; mučj:li tě pokussenj, aneb
máš:li tuhý a prudký bog bogowati, aneb zdčx:lť
se ti cesta ku ctnostiwelmi těsna býti, pomni na
nefmrtelnost; tjm občerstwjš a posilnjš se tak,
žr sťatněgi budeš bogowati, zďmlžilegč po dr:
sné cestě půgdeš
a ku každé občti wolněgssj

budeš.

Hrnan lč se na trbe starosti a bolrstč,

a lelesčlš:li pod bťemenem gegich: pomnť, že ne:
smrtelnč: dusse grst, a že cožfolč núš tu w slza:
wém audolj zlého potkciwei, k tomu gediné fe

Sw. EpipodťUš Jeo
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to děge, aby dUsse nasse ode wsscho trUsu žrm:
ského se oťistila a pak wěčného blahoslawenstwj
požjwala. N když konrčně hodinka fmrtč přsgde, .
hrobowč: Uoc před lebaU se otewře a smrt we
wssj hrůže na oči se ti postawj, pomnč i tU
Ua Uesmrtelnost a na bUdach wzkřjssenj. TaU
mysslénkaU sjlen gdi žmUžile smrti wstřjc, a Ue:
bog se gč; hlaš gegj gcst gako hlaš přjtele, wo:

lagjcjho tč do wlasti Uebeské; u owssem gen,
nechal:lť si sobě zčxležeti na plněnj wůle Božj.
xGčx gsem wzkřjssenj č žčwot:

kdož wěřj

we mne, byť pak také Umřel, žiw bUde.er (Zan

11, 25.)
:,Přťgde hodčna, w kteraUžto wssickni, kte:
řjž w hrobjch gsaU, uslwssj hlaš Syna Božjho:
i půgdaU ti, kteřjž dobré wěci ččnilč, na wzkčj:
ssenj žiwosa:
ale tť, kteřjž zlé wěcč ččnčlč, Ua

wzkřjssenj saUdU.e (TUtéž Z, 28, 29.)
:,Grsiliže w tomto žčwotč tolileo naděgi
mcimr w Kristu:
bjdněgssj gsme, nežlč wssickni

lčdé.e (j. Kor. 15, 19.)
nBůh stwoččl člowělea UeporUssiterého (Ue:
smrtelného) a k obražU podobenstwj swého Uťi:
Uil geg.ee (MaUdr. 2, LZ.)
:,Gestlťže (sprawedlčwj) od lidj muťh tr:
pěli,

xnadčge

gegčch nesmrtelnostť

gest plnčx.e:

(TUtéž Z, 4.)
xShnowé fwatých gsmr a oťekáwčxmeonoho
žčwota, kterýž Bůh déc těm, gesslo wjry swé
Uikdú nemťnj od Učho.e (Tob. 2, 18.)
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Modlitba.
a

Q Bože! kterýž gsi skrze pokorU Syna
fwého klesagjcj swět opčt powznesl, račťž, pro:
sjme, fwým wěrným neUstúlaU radost propůgčitč,
aby, kteréž si z nebezoečenstwj wěčnč smrti wy:
trhl, k Užjwňnj wěčného blahoslawenstwj přč:

gjti mohli. Skrze Zežjsse Krista Púna
Amen.

nasseho.

(To gcst modlitba ze msse sw. na nedéli ll. po Wclikonoci.)

Na dnessnj den takč připadá swátek: W ijě

sw.So:

tera,. rapeše a mUčcdnjka. uu Tamtéž sw.,Kaja, papežc a mu:
čednǧka. w W Smyrnč sw. 9lpella a LUcdq,učcdnjků sw. apox
sstolU. nu W zemi Perske“ sw Nzada, Mdlesa, Ncepsima, Ja:
kuba, ?litbala, Josefa, Nzadana a Nbpuesa, a chc než dwau
set btskupů, knčžj, mnichn, pancn a gmych swa mučednjků od
krále Sapora usmrcených. ou W Ko Ubé w Persii sw. Par:
menia, Hcljmcna a Chrpsotela, knéšj, lkásseaMucia, jáhnů,
mučednjků. eu W ?llelandril swaa Leonida„ nmčednjtxad u W

Senonech (Scnď) sw. Leona, blskUpa,wpznawače.uW

Nna:

stasiopoll sw. Theodora, bisknpa, a w. g. sw.

23.

Žčwořsw. Wogtěcha, u. bčsknpa,
mučednjka a patrona Čcského.
Rd N70

Qtec sw. Wogtěcha, Slawnjk,

zastčxwal

w zemi České auřady wznessené, a byl pčxn
nad mžru bohatý a mocný; pťi tom wssak také
sprawedlčwý, zákonů Božjch a cjrkewnjch pilný,

Sw. Wogtěch.

Zg 1

k chudým sstčdrý, xfe wssem wljdný, a proto i
ode wssech na neyweyš cxtěnýa milowaný. Také

geho matka Stťeztslawa

byla panj wýdodrnú,

kterčxž pohrdagjc wssj zemskaU slúwaU, w mo:
dlitbčxch a w postech BohU slaUžila, a wůli
gcho co možno neydokonalegi zachowúwala. Lid
nazýwal gi matkau sirotků a opusstěných, a se:

strau wdow a ciščnců. Z tak slawných rodičů
narodil fe roku 956. pacholjk krúsnčgssj nad
ostatnj syny, gemUž na křtu sw. gméno dčmo
Wogtčch, co lolčk znamenč:, gako útěcha wogska;

snad se Qtec domnjwal, že někdy slawným bo:
gownjkem bude. Bůh w tom ale ginak roz:
faudčl. Pacholjk Upadl do tčžké ncmocč. Mar:
nň byla wssecka pomoc lidsičx, fmrt hrozčla mu
takmčť w každém okamženj. Tu wžalč zarmau:
cenj a bořem slljčenj rodččowé autoččsstč k No:
dččre Božj, a položčwsse pacholjčka na oltúř,
sljbčlč, že bo, pafli ho Pňn Bůh na žiwč za:
chowei, k stawU duchownjmu wnchowúwati bu:
dau. Modlčtba grgich byla wyslyssčma, neboť
se pacholjk dokonale Uzdrawil.
Neyprwněgssi zúklad k bohabognémU žčwo:
bytj a k lčtrrnjmu Uměnj obdlžel sw. Woglěch
Ua bradě otcowskčm, w Lťbčcčbljže města Poděbrad
w kragi Boleslawském, w Čechčlch, ležjcjm U wtoku
Cidliny do Labe, gednak od wýborného uččtele
swého, kněze Nadlu, a gednak od bohabogné a
dokonalé mateře, Stťezčslawy. Když wssakk sstU:
dijm fchopen se sťal, poslalč ho rodččowé, slibu pa:

mřtliwi, do Saš do Maǧdeburku, (Dčwjna) a
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swčťilč ho tamněgssjmn arcibřskUpoindalberto:
wť. Wogtěch byl gťnoch twčxře sličné, postawy
usslechtťlé, w gednémj skromný a swého powo:

lúnj nad mer

pilný.

Z otewřela se mU srdce

wssech Uččtelů ť wssech žúků,

zwlússť ale arcčbi:

bčskup tak welťce si ho zamčlowal, že mu Ua
důkaz swé srdečné nákloUnosti při sw. biřmo:

wčmj swé gméno Ndalbert dal. Qd té doby
nazýwagj Němcč až podneš sw. Wogtěcha Ydal:
bertem, a Slowané wesmčš gako prwé křrsťUjm
gménem Wogtčch ho gmenugj
Wogtčch mčl w Maǧdeburce wýborné Učť:
telr, z nčchž cherich
aneb Qtrčk po crlé nč:
mecké wlasti nro učenost bhl neyslawnčgssjm a
neywúženěgssjm N teU neoleral
loliko chrúm
maUdrosťč žčcku swému, alr také mohútnými
kroky na

wrch křrsťanské dokonalostč

ho Uwčx:

dčl, a Wogtěch, kterýž maUdrost wzýwal a srd:
ce swé k opalrnostč naklonil; porozumčl proto
také báznť Hospodčnowě a Umčnj Božjho naa
lezl. (ofe Přjsl. 2, Z. 5.) Qn bhl k chndým

nad mer sstčdrýea laskawý, réxd ansslěwo:
wal choré a nemocné, těssjwal gich, posluho:
wal gčm, a od srdce rad
kdrž třeba bylo,
pomáhal;
býwal w modlčtbě wytrwalý a
prúzdné po prúcč hodiny obracel Ua modlitby,
na nčxbožné čtenj a swaté rozgjmúnj.
Také
byl nad mer ěčstolný; w celém gebo chowč:nj
gewčla se nadobhčegna prostota a skromnost a

ohniwa laska k Bohu č k bližnij;

a prť tom

ořč wssrm ničjm sr nehonostl, nččjm neroychlau

Sw. Wogtěch.
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bal, alebrž wesskeré skUtky aUzkostliwě gaksi před

lčdmi Ukrýwal, ba když za dne, nepoznún
gfa, BohU a blčžnij slaužitč nemohl, nasta:
wowal i nocč. Gak wrlčce také o budach swé
liternj wzdělcinj dbal, a gak welťce Učenosti si
wě:žčl, z toho pončkUd sr dčl poznali, že we:
sskeré knčhy, ktcréž dostati mohl, a zwlússť spisy

swatých otcú škaupil a š sebaU do Črch wzal.
Po smrtť arcibiskUpa Ndalberta (ř 981
d. 20. Čerwna) nawrňtšl se Wogtěch do swé
wlasti, a abn slibU swých rodičů zadost Učinčl,
do stawU dUchownjho pod bčskUpem Pražským,
Dťtmarrm, wstaupťl. Po nedlauk,xém čase roz:
nemohl se také Ditmar wrlminebrzpcčnč, a zna:
menagr, žr déle na žiwě nebUde, počal nařjka:
ti, že ač bedliwč owečko swé, Čechy totiž, pčxsl,

nebwl ď to od pohanstwj ge odwrútiti a mra:
wy gegťch zpustlé naprawčti.
W bolestč swé
přiklúdal sččm sobě wsscho wčnU a brozil se
té mysslénky, že nynj ze swčřených dussj bUde

mčt aUčty klústi. Bolcstné stonémj a úpěn:
liwý nňček Umjragjcjbo bťskupa proqal tak hlU:
boce citlčwau dUssi WogtěchowU, že wssj swět:
sleé marnostť dokonale se odřjkagr, žťwot wéstť
zcela dUchc:wnj a bohabogný sljbjl. J počal
hořce wssech poklésků pikati, kterýchž se byl kdy
gakkoliw dopustťl, odčl se w žjněné raUcho, na:
swpal popele na hlawU, a wssecky kosiely nočnj
dobaU w tčché kagjcnosti obchňšel. NUre geho
otewřrly se w tU dobU sstědřegi a hognčgi kaž:
dému nUznémU a potřebnémU, a poslednj doba
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Duch.
bťskUpa nčkdý wjre z pamťtč mu
u

Když po fmrtť Dčtmarowé knjže Českč, Bo:
leslaw, přjgmjm núbožný, syn bratrowraha sw.
Wáclawa, a dnchowenstwo i ostatnj pěxnik wo:
lenj nowého bťskUpa se na Lewém hradč sesslť,
koho by na gehq mjsto dosaditč mčlč, rokugjce:
tn zwolalč nagednan wssicknč gako z gednčch úst:

dA kohož ginčho, než kragana nasseho, Wogtě:
cha; gebo skUtkowé, uroZenost, bohatstwj a obco:
wánj k té důstognosři dokonale se bodj. Qn
dobře wj, gaký bo žiwot sč:m wésti mčl, a
proto také zprčxwu dnssj zagčsté opatrnč pomede.
Když se proneslo, že Wogtčch za biskupa
zwolrn gest, sbčhlo se dUchowenstwo awesskeren
lčd a Olésagjce radostj, wzdčrwali za to djky
HospodinU. Gen Wogsčch rmantil fe nad tjm,
a wsselčgak se snažčl, wolence na gťnč: mysslenj
obrútitč, tU pťedstjrage mladý swůg wčk a ne:
kussenost, tn zaš nedostatečUost a nehodnost
swap, a že, mjsto coby wťrné dnsse k dokona:
lostť wodťtť mčl, fč:m gesstč wůdre potřebuge.
Wssak zpččowánj geho bylo marné a zbylečné,
Ueboť sr w anťad, gehož tjžť napřed gťž cjtčl,
bezdčky Uwúzati musil. Tenkrčxte bylo w oby:
ťegi, že bisknpowé pražssrj, gako ginj w ťjssč
Německé od cjsaře potwrzeni a w auřad Uwe:

deni, aneb inorstowčmč býti musilť. Nn ten:
kráte cjfař Qtto jl. prňwč we Wlassjch mcsskal,
musil také Wogtčch 8 čestými posly za njm do
Wlach. Wc Weronč dosslč cjsaťr, grnž Wog:

Sw. Wogtěch.
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tťcha welmi přjwťtčwč ijtal,
8 njm častěgť
obcowal, a potwrdiw ho, od Williǧisa, arcčbť:
skUpa MohUčsleého, prč:wč přjtomnébo,

sw. aposstolů Petra a Pawla,

na den

roku 983, na

bčskUpstwj pofwčliti dal. To když se dč:lo, pro:
sil Wogtčch we wraUcné modlitbč Boha, naby
ho Učiniti rúččl pastýřem podlé srdce swébo a
wodil ho po cestúch dokonalostč, by wssemswým
osadnjkúm pixjkladem a wžorem býti mohl U
wjťe a swatém obcowčmj.a Qd té doby ne:
widčl bo nikdo směgjcjbo fe;

tčtzún gsa někdy

po přjčinč, ťjkciwal: wLebko gest bťskUpskaU čež
pici a berlU nosili, ale tčžko bUde aUe dčxwa:

tč z bikapowčmj
až psxťgde k saudU neomilný
a přjsný saudce žiwúch i mrtwých, genž bUď k
wěčnésm: žiwotU wczmc andeb do wěěného ohně
odsaUdj.ee m
Zdalč pak také my ěastěgi na aUčty wžpoel
mjmime, kteréž gedUaU wssewědachmu BohU
bUdrme flčxstč? nu ),Gedenť Zest wydawatel zň:
kona ť saudce, kterýž může žkaziti i wyswobo:

ditč(( (Jak 4 12.)
W slawném komonstwn, U wnitř aleš
hlUbokaU pokoraU Ubjral se Wogtčch

do mčlé

wlasti
Když fe konečnč kU Praze bljžil, zUl
obůw a bosýma Uohama w slawné mčsto wessel.
Lidé plésalč radosťj, že tak swatého pastýťe ob:
drželi.
Wogtčch Ugal se aUřadU swého š ney
wčtssj bedlčwostj a opatrnostj, ažda se, že ney:
prw rozsahlé swé bistpstwj proajždťl aby oččtč
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shledal,
kde co chybj. Giž w UňsledUgjcjm
roce 984 nachčxzjme ho w Slowansku,
odsUd
odessel prowčxzen býwalým Uččtelemswým NadlaU
d,o Qstřčhoma ku dworU Uhersiého wýwody

Geyzy.

Ǧeyza

ijtal

bčskUpa š welčkaU slč::

wau a při obracowúnj

swých poddaných wssxe:

možnč podporowal. S pomocj NadlowaU bylo
také drahné množstwj lčdj wjře swatě wyučeno
a pokřtčno, mezt nčmč i Stčpún, noworozený

syn wýwody Ǧehzy,

kterýž napotom prwnjm

krčxlrm Uberským se stal a pro neaUhonný žč:
wot a pro welké žč:slUhU o wer a o cjrkew

w Uhřj

za swatého prohlčxssen byl.

stUd

odebral e, gak nčxkteřj pjssj“, do Krakowa w
Polsstě a na tom mjstč prý kčxzal, kdež nynj
kaple gemU ke ctť se nacházj.

Když se na to Wogtčch opčt do Prahy
nawrútčl, wntkm:l si za cjl, wssemožně praco:
watč na zdokonalenj swém a na zdokonalenj i
oblaženj swých ofadnjků. J rozdčlťl neyprw
opatrně wesskeren čaš swůg a gedml čústkUměla
zaUgjmatč modlčtba a rozgjmčlnj, drUbau služby
Božj a tťetj prčlce aUťednj w, powolčmj swém;
hodiny potom wybýwagjcj bylh Určeny wyučo:
wčmj mladssiho dUchowenstwa. xKaždé okamžer
mčlo swatč trčlweno býtč. Qn kč:zč:wal téměř
každodennč a osadnjky po dobrém i po zlém
Uapomjnal, aby ooUstiwsse žčwot newčxzaný a
bezbožný,

Proto

celým

srdcem

se k Bohu

mčl k nčmU každý wolného

obrčxtčlč.

přjstupu,

každý Ualezl Uenčho srdce saUtrpné w strasťech,

Sw. Wogtěche
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každý útčchU w zčxrmutkU, pomoc w potřebě; a
Uebylo okamženj, kterěhožby Uebyl swědomitč
poUžil kU poUčenj UeUmělých, kU powzbuzenj

knawých, kU pokúrúnj zatwrzelých , an

kbližnij

lix

lčlska

wodila ho až do žalařů a kdyby

bUl mohl bylby každémU zagatěmU a wěznémU
swobodU wykaUpil
Ugeho stolU sedčlwalo kaž:
dodenně 12 chudých, a nesze, žeby bUl Uěkoho
bez sstědré almužny propUstčl. Tak se pjsse, že
gedenkréere od gťsté wdowy o almUžnU prosseU
byl, aU prčxwě nťčehož U srbr neměl. xNeyprw
omlauwal se laskawě, a aby druhého dne k Uě:
mu do domU pťčssla welel. Sotwa s: ale že:
Ua několťk kroků wzdňlťla, žawolal gč Uazpět a
Učco z oděwU swého gj dúwage prawil: :We:
zmč toto za almUžUU, Ueboť kdo wj, zdalč zjtra
gesstě žiw bUdU.e: u Mčmo to byl k sobč wel:

mi přifný, gjdawal a pjwal geU welmč maloa
prawj se, že Učkdý do syta fe nenagedl Z spanj
gebo býwalo kratinké, a ač we swém pokogi
čistč apěknč pťiprawené lože mčl Uikdý Ua Učm
Ueljhal leč ale Ua holé zemi aneb Ua rožpro:
stťené haUni, ostatek Uoci po wykonaných mo:
dlttbach si odpočjwal; zkrěctka: wedl proti Ua:
rUžiwostcm swým a proti swětU tak tUhý bog,
že erdložťl zbranč dřjwe, až ge wssecky UdUsil

a swčt si podrobil. dQn wedl,e prawj oněm
geden saněký žiwotopisec, :)žiwot dobrý, dobťe
také Učil, a od toho, čemU ústy wyUčowal, Uč;
kdý se UeUchýlil.(( Tak wznessenými ctnostmť
UechlUbil se, Uobrž bedlčwč raUsskaU pokory ge
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Ukrúwal a nččehož w takowé ossklčwostť nemage
než chlaubU a samolčbost, čekal w pokosxe, ažby
ho Bůh sčxm chw.ilil. (e:s. 2. Kor. 10. 18.)
Gakleolťw blahodčgně fw. Wogtěch na wzdčlúnj

a ždokonalenj lidU Českého prarowal, nčc méně
ohniwé grdo horlťwostč poněleUd zdlauhawé au:
čťnky ljbiri se nechrčly. Zastaralé obwčege po:
hanskě, zbola Učcnj KrčstowU se přjčjrj, ne:
dalo se tak rychlr a snadno, gnk žňdal wyko:
ťenčli, a drahně bylo gesstě hřjssnjků zwlússtě
mrzi Urozenýmť a bohasýmč, fteťjž omrzelého
mrasookúrcr w nelibosť si wzawssr nenúwistj, po:
smčchem a newděčnostj mu zplčxcelč. Na ney:
weyš rmautil se, žr množj welcj púni w mnoho:
ženstwj žčwčbyli, že duchownj wmanželstwj se na:
chčxzeli,zagatj Zidům za otroky se prodúwalč, ne:
dčle a swňrky se nešachowčxwaly. J strachowal
se, že galeo předek geho, bťskupDitmar, za wsse:
llleé hřjcho zpčxchané za čaš swého bťskupowúnj

bUde Bohu

mUsiti odpowjdati.

Znamenage že

wsselčfé namúhúnj
a Usilowčxnj neřěcdy tyto
překazčlč marné a zbytečné gest, a že kyselost

prorč němuch a che se rozmúhú: uzawřrl rokU
989 do Řjma putowari a tam, swolčllť:bhpa:
pcž, swého biskUpstwj docela se odřjci. Strach:
kwaš aneb gménem klčxsslernjmChristian, brarr
woǧwody Boleslawa měl po něm biskupem se

stúti, anť danal,
wogwodowému

že gemu gakožlo bratrowi

lčd lxude poslussnřgssjm.

Yčkolč

Strachkwaš w tom po wůli mu nebyl, wydal
se nťc méně na rrstu. Papež Jan xsi. po:

wolčl,

Sw. Wogtechu

309

aťxy fe bťskupstwj odřrkl, a kamby

chtčl

odrssel. Wogtěch Usmoslil si, že nonj š bratrem
swým nenmladssjm Nadimem aneb Ǧaudencčem,

š probosstem Pražským, erčchem

a š býwa:

lúm swým Uččtelem NadlaU do fwaté zemč po:

putuge, ale opat Kasinský zražowal ho z toho,
řka, že by lépr a núbožnčgč gednal,

kdwbh sedč

na gednom mjstě Bohu slaužčl, než daremně se
fwčtem taUlal. Nynj bylbo sw. Wogtěch reid
na hoře Kasinské zůstal, jan wssak taměgssj mnissč
posawad za biskupa bo powažowalč, opustčl mr:
šutč klčlsster, a k Bazčlčanům do Balliluky a od:
sUd na radU opata sw. Nčla do Řjma sr na:
wrč:tčl, kdež š powolenjm papežským do klčxsslera

sw. Nlrria a Bonifacia na hoře YUentčnsképťi:
gat byl. To když se stalo, opustčli ho wssicknč
průwodcowé Česstj toliko Nadčm wěrně U Učho

wytrwal.
W tichosti klč:ssternj wzdňlen ode wssebo
.lomozn swčtskébo pod wýboruým mčstrem zdo:
konalil fe sw. Woglčch ku podčwU, grho sslr:
chetněx mysl

a grbo

ččsté srdce usslechrčlw se ge:

sstř che tak, že wssrcko grdnúnj geho gedčné
wlčxfce Božj založeno a duchent Božjm wrdeno
bylo; kdokoli kpodobnémU cjli směťowal neodo:

latrlnau gakausi mocj na nčbo pautún byl.
Pěr let dpl sw. Wogtčch w klčxssleřefwa:

tého Bončfacia žťw, an knjže Český Boleslaw
ť ostatnj

lid těžko to nesauce,

že bčskup tak

drahný čaš wzdúlrn gest, na arcťbčskupa Mo:
hučského Williǧťsa a na papeže do Řjma se
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obrčxtili slčbUgjce, že kdyby se Wogtěch opčt do

Čech nawrútil, že ho we wssem wssudy poslU:
ssnč býti i žčwot wedlé wůle a Učenj geho na:
prawiti chtěgj Swatý otrc Uwažsw prošbU
gegich a ďhledaw, že slUssna ǧest, poslal Wog:

tčcha nazpčt do Čech. S Ujm sslo 12 bratrů
zklasstera Yoentinskčho, gež on nehprw fnad na
Zelené hoře pak ale w Břewnowě Usadil. Na:
dla stal se gegťch prwnjm opatem gméno wzaw
NthanasiUš.

Čechowé ijtali

wracugjcjho se bťskUpa

š radostj a plésainjm, opčt slibUǧjce, že poslUssnč
budaU. Yle pťč slibU takč gen zůstalo, neboť
zatwrdčlč se w hťjssjch a žlé fwé nawyklostť ani

neodklúdali, ani žiwot nenaprawowali. J Zděc:
lo se, že zakony Božskéa cjrkewnj U nťch pra
žadne wahy a wažnosti nemčly mzčlchož sw bi:
skUpowč welileý bhl zarmUtek.

GednaU stalo se, že žena gednoho Pčma,z
z rodU mocných Wrssowců w cťzoložstwU za:
stťhnUtč: dle lehdeǧssžch siaročeských zúkonů Umřjtč
mčla. TU wzala autočisstč k sw. Wogtčchowi, a
že pokčmj činiti bude slibowala, Wogtčch Ukryl
gi w panrnskémi klassteře U sw. Giřj,
neboť

bylo zakony cjrkewnjm Ustanoweno, že žkostela
a klassterů

a ǧčných cjrkrwnjch stawenj

Učkdo

pro gakýkoli zločin Uasilnč wzat býtč nefmj,a
že ǧist gest pokUd w něm se naléza před pro:
núsledownjky swými
Wrssowcowé dralť fe néc:
silnč do domu biskupského, ubohau žeUU hleda:

Sw. Wogtech.

31 1

gjce, a nenalezsse gč, tUpčli biskUpa, že cčzoložč
nťci protč prúwU přechowčxwň.

TU wessel mezi nč sw. Wogtčch a zdaliby
geho hledali se otčxzal, nebera ohledu, že fnad
súm pod mečč krwežjznťwého lidU zahyne. Nle
wůdce Wrssowců obořčl se aUsiUčssnč, řka, že
čest mUčedlnickaU mU neproukčxžj, ale nad bra:

try a pťijznými

geho w Libici se krwawě po:

mstj, newydúli ženU cižoložnaU.
Mrzi ljm wyzradčl kdosi, penězi Uplacen
gsa, kde se Ubohčc žena Ukrýwú, načež byla néc:

silnč zkostela wywlečena a na porUčenj Uraže:
ného manžela Ufmrcena. To wťda Wogtěch
š bněwem a plčxčem opUstčl opět PrahU a do
ťlcisstera na hoťe Aoentčnské w Řjmě se odebral.

Bratřj wesmčš a opat Leo zwlússťijtali

mi:

lčxčka swého š plésúUjm a za pťewora Ustano:
wili;u on ale ač w dústognostč nad gťné posta:
wen byl a wctnostech nad wssecky wynikal, tak

fe skrowně, tak pokornč chowal, gakoby ncy:
menssjm byl
Qpťt

se

Uchazel

arcčbťsčUp Wňlťgčš

na

žadost knjžete Českého Boleslawa U nowéhopa:
eže Řchoře 7. o nawréacenj Wogtčcha do Čech
))NeslUssj se, prawčl k sw otci a kbčskUpům,
aby gedina cjrkew Česka osiťelaU zůstala, anč
wsse ostatnj cjrkwe swé biskUpy magj
Nakloň
swatý otče milostťwč Ucho swé kprošbam mým

a nawrať Wogtčcha cjrkwčPražské, š njž on se
zasUanilt
Papež otazal se pčjtomných biskU:
pů, gakby cjrkewnj zakony o tom zněly, fterjž
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gednohlasnč odpowťdělč, že bisleUp swéwolně bi:

skupstwj swé opausstčgicj w kleth rjrkewnj upa:
dú. Sw. otec, genž Wogtěcha na neyweyš mi:
lowal, sljbťl sice nazpět ho poslati, ale pokud
možno

uččniti odklčxdal, až opčt od Wťlligťsa

na slib Upamatowčxn byl.

Znamenage tn Wog:

těch, že giž nčc na plat, a že se do Čech na:
wrčxtťtťmusj, pťedstanil pťed papeže a prawčl:
))Nrpřjtel pokolenj lťdského, fwatý otče, zciwťdj
mi poklťd, gehož požjwňm.
Nedčge fe bez grho
wnukm:tj, že tam opčt se nawrčxtitč musim, kdež
pro dnsse Uičehož Užitečného konatč nemohu, súm
ale na swé dussč welkau zkúzulrpjm.
Nač břj:
mč mé Ulehččti a bezdčkp wracugjcjmn sr aspoň

gedanU milost popřeg.

Budanli

owčičky hlaš

můg slyssetč, zůstanU a Umrn š nčmť; paklč nčc,

rač powolčtť, abych ty opnstil, ktrřjž pohrdagj
slowem žčwota, a zwěstowal ge pak Uúrodům
newzdělaným, k Uťmž gesstě Učenj Božj nepro:
niklo.e Slosse papež tpto řrčč a wyroznmčw
co dobrau dussi tn saužj, přiswědčil š radostj
žcidostrm ǧeho.
Wraurj slzy kanuly z očj Bratřj, když sr
laUčil a srdečné mořlčtby doproweizeliho. Wog:
těch ssel přeš Německo. Cesta trwala dwa mč:
sjre než se do Mobnče, kdežtenkrúte cjsař Qtto lll.
dlel, dostal. Přňtelsťwj mezč rjsařem a Wog:
těchem, w Ztalii giž wzniklé, stalo se teď neroz:
lUčitelné. Za dne č w Uoci, když powok poně:
kud se Utissčl, obracel se bčsknp na cjfaťe a la:

skawými slowy ho napomjnal, aby důstognost

Sw. Wogtěche
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fwaU nllepoklňdal za coš welikého, mage na pa:
mťti, že gen člowěkem gest a žc popelem bUde

a potrawau čerwů;

aby hrdosti swě hledal w

ochraňowémj chUdýchwdow a sirotkú, a bylgčm
otcem i spomocnjkem; aby se bčll Boha sprawe:
dlťwébo isaUdU geho, aby ho mťlowal co dúrce
odpusstěnj a nramen milosrdenstwj; a aby Uwú:
žil, že auzkč: gest cesta, kterčxž wede k žiwotu,

a

žr mč:lo kleťj do nčho wegdau; aby se tedy
w pokoře ctných lidj držel, zlým ale whorwosti

pro snrawedlnost se drotiwil; tak ťině slibowal
že dosčchne odplaty wččné. Prostosrdeťné tyto
řeči tak hlUboko se w srdce cjsařowo zakořenily,
že sljbil, že na nč nikdy Uezapomene, že swataU
cjrkew wždy budr hč:gitť a podporowati, a že
si Wogtěcha za zpowědnjka zwolil a w gednom
š njm pokogi spčlwal.
Pťňtrlstwj
cjsaťowo nrpokč:lelo pokorné
mysli sw. biskupa, neboť U dwora tak se cho:
wal, gako by bpl služebnjkem wssechnčch od
neymenssjho až do neywčlssjho. Ra důkaz toho
wždy w noci, an ostatnj spali, wstúwúwal a
obUw gegich čistjwal, a gťné njzké slnžby gim
prokazowal. DlaUho se newčdělo gak a kým
se to děge, až gakýsi Wolfar, cjsaťský komor:
njk, ho wyzradil.
Zehnagjce se a plačjce roze
laučili se, Qtto cjsař a bisknp Wogtčch, w Mo:
hUči; cjsať táhl proti Slowanům,
brčmč pťed
nimi hranice Rěmecké, Wogtťch ale Uer,xprw do
FrancaUzska na rozličnč: swatčl mjsta pUtowal
a pak teprw do swé wlasti se uawrčxtil. Usly:
ŽčwolrSwalrch u

14

Z 14

“ Duben.

ssaw ale, že Čechowé bratry geho pobilč, hrady
spčaltli a poplenilť, dčkowal BohU, že ho mi:
lostčwě zbawčl wssi zemské ctč a do Polska fe

obré:til. stud

wyslal posly do Čech, aby

kusil, zdalč ončho Čechowé stogj.

Yle Čechowé

wzkňžalč ťkaUce: xMy gsme hřjssnjci, lčd nefpra:
wedlčwý, a twrdé ssjge: Wogtčch wssak gesř

swatý, gest pťjtel Božj a prawý Jsraelčta 8 njm
medle přebýwatč núm nelze. ijmeť
dobře,
proč se sem ten sroataUssek drre; my o něho
nestogjme, neboť chce sem gen, aby nčxš potre:
stal pro to, co gsme na geho bratťjch Uťinčli,
nčkolč ale pro nasse spasenj.
Zde nenj anč
gednoho, kterýž by o nčho stňl.((
Tedy pťeswědččw se Wogtěch, že w Če:
chčxchničehož Uepoťjdj, odebral se po nčklerém
pťemeysslenj do Pruska, kamž swětlo wjry Krč:
sřowy gesslč nebylo wnťklo. Wogwoda polský,

Boleslaw, wyprawil mU loď a 30 ozbrogených
mUšů š njm poslal. Bratr Nadjm a knčzBe:
nrdčkt prowúzeli ho. Po .Wčsle.dostal se až do
Ǧdanska awssUdy, zwlčxsslčw GdanskU, mnoho
lidj pokťtil; odsUd ale grsstč dúle po moťč až do

Samlandu se Ubjral. Teď poslal loď nažpčt
a š bralrem Nadjmem a knťzem Benediktem
na jpewnau zem U Fčšhauan wystaUpil. Zde
pozdržel fe za nčkolik dnj. TU se sebralč na:
grdnaU někteřj pohané a hanebnč ho zbilč. K we:
čerU powolún byl do gedné wesnčce, kdež fe ho
tčxzalč, odkud by byl, a co by chtěl. Wogtčch
wyprawowal gčm, že poché:zj zČech, že mnichem

Swe Wogléch.
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gest, prwě žei biskUpem býwal, že sem ale přťssel
gcdčné pro spasenj grgťch; aby ge naUčil pra:

wého Boha zmiti,
nenj.

krom nřhož gčněho Boha

Nle lčd byl gako hluchý k slowům

a patrnč

geho

hnťw a zlost swaU na gewo dňwal,

konečnč pohrožilč mU smrtj,

pakli

w tě chwjlč

kragčnu neopUstj J trnUlo bolestj stdce Wog
tčchowi nad zaslrpeným lčdem tjmto tak že giž
obmeysslel oděw dUchownj odložiti

a w obec:

ném ransse fe odebrati kLčtwjnům kslowanské:
mU to narodU, gcnž tU na bljku sidlil
Když se rozednjwalo, wydali se na cestU,

zpjwanm Zalmů pauť si kratjce K polednij
přčssli na rowčnU Nomowé, pohamxm swaraU.
Nadjm četl mssč swatan, a sw Wogrčch wečcřj
Pčmě dUssč fwaU občerstwčl. Po skonťených
slUžbčxch pogedli trochu, aby se na dalssj cestu
posilnčlč, na to poodessel sw. btskUp aš hon ce:
sty a položiw se na trúwnjk zdřjanl.
Nn wssč:
ckni třč tak odpočjwali,
bylč od zUřiwých pohanů,
hanský stňl, přrpadnntč a
těch, žc pťčssla hodčna,
oslawčrč mú, promlUwčl k

gťch: oBratřj,

nččehož se nenadčgjcc,
gčmž w čelr kněz po:
swč:zčmi. Wčřa Wog:
žc Boha smrtj swaU
swým průwodčjm, těsse

moc nasseho Boba,

pro nčhož

trpjme,
gest wětssj nad wsselikaU gčnaU moc.
Nčc se newnrownčx welebnostč a dobrotiwostč
Geho.
Což medle krčxfnčgssjho býtr? může, než
fladký swůg žčwot za neysladssjho Zežjsse wzdčx:
tč? To Uslossew kněz pohanský Sčko, prohnal
txčskupa ossrěpem, ťka: ONynj se radUg, gelikož
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gsi pramll
že nťc tolsko si nežéxdě:š leč pro
swého Ježjsse umřjtie
Wčda Wogtčch, že žč::

dana hodinka přissla, wztahl ruce swé k nebi,
a hlasitě se za wražedlnjky swe modlčl w tom
ale ssesti gesstč osstěpy proklčm, čistaU dussčswau

Bohu nawrč:til roku 997 dne 23. Dubna.
Průwodčj geho wywúzli ssťastně znebczpex
čenstwj a nawratťwsse se do Polska, o wssrm
wogwodowi Boleslawowť obssjrnau zprúwu dalč,
kterýž pak tělo sw. mnčedlnjka od pohanů rozu
srkané, mnodými dary wykaupiw, w Ǧnčzdnč
š wrlileau slawau pochowal

Nozgjmč:nj
Gak ohawnčc gest zatwrzclost a nekagicnost
nassich přrdků, starých Čechů Marně usilnge
fw bčsknp ge naprawltť, oni se zatwrzugj wždy
ch a che a konečně giž anť slysseti nechtčgj
slowa geho swatú, a swatč: kúrúnj. Tak ney:
milegssj, tak také až podneš

mezč nňmi se naor

chazegj lidé hřjssnj: zacpúwagj ussi, aby ne
slysselč,a zakrýwagi oči, aby newčdčli milost
Pčmč neUstč:le na očj se gčm stawčcj a wola:
gjcj: obraťte se od hřjchů swých aččňte pokúnj.
Těm bjdnjkům gest mjlegssj běžetč za núružť:
wostmi swýmj, a w nekagjcnosti žčwot dokonati.
Y odkud to wsse pochúzj? Pťednj toho přjčč:
na býwč:, obyčegně hrUbč: neznč:most zúkladnjch
člčmků křesiansié wjry.
Tť lidé Ubozj Ueznagj

anBoha,

ani powinnostj swých; Ueznagjohaw:

Cw. Wogtéch.
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mrzkého swého žčwota

ksrdcč si nepřianssrčgj.
TUdy stúwá se, že
poznenňhla swčtlo wjry Uhasjnčl, a že až zapo:
menau th základnj prawdh, krerýmž se wmlúdč
gen leda bylo naUčili, dokonce Uhasne. Teď wy:

chladne také oheň lčxskykBohU a kbližnij,
a když se ničehož do nťch nenalezú,
co by ge
powzbndilo wsseho zlého se Uchowatč a dobré skul:
ky konatť, padnaU w neymrzčj nňružťwost,
klesagj zhřjchU w hřjch a hřessitč sřane gim na:

wyklostj, z niž si pomori che 8 to nebu:
dan. be
tito bjdnjci ťwaucjx swčdomj uti:
ssili a bezbožné swé obcowúnj

osprmoedlnitčp

uwrhllgj se w newčru, klesagj wždy hlan

a

hlailb, a konečně za čest si poklúdagj, gsaUlč bez:
božněgssj wssech bezbožnjků. S neslýchanan dr:

zostj pohrdagj wssjm dobrým napomjnúnjm a
ro gim kolč wlastnj swědomj, aneb zkormancenj
rodičowé, Učitelowé a starostlčwj pastýřowé do7
brébo radj, to gim býwú, ue až mrúz po člo:
wčku gdeupředmétem
smjchu a žertU. Yle
gak bylč žiwč, tak také Umjragj. Když se gim
U brč:ny smrtč otewře hrůznú bUdaUcnost, když
sprawedliwý saUdce na mysl se gim bezdčkn po:

stawj, kdhž děle klamati nemohan:
legssj, tU zaufagj,

tu, Neymť:

že by kciti se mohlč, al dnssi

swaU hťjssnan ksaUdU a kzatracrnj

wydy:

chngj. Hrůzný gest počútek nekagicnosti, hrůz:
něgssj w nj setrwúnj, nehbrůznčgssj ale konec. D
nezpansstčgme se Boha, pokUd žiwč gsme, aby
tafé on nciš neopustil, až umjrati budeme. Nle
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nezaufeymež, neboť mčlofrdenstwj Božj gest moře,

kteréž sc neda wyčerpati
dMarnj

zagisté gsaU wssčcknilidě, w nichž:

to ncnj znč:mostiBohaee (Maudr 13, 1)
dW poslednjm časU přigdaU pofměwačč
(náboženstwj), podlé žúdostj swých chodjce w
bezbožnostrch. Tito, čehož neznagj, tomU sr
raUhagj. GsaU wlny baUťliwé mořské, wymj:
tagjce gako pčnU swé hanebnosti, hwčzdy bludné
gsau, gimžto baUře temnostj zachowéma gest na
wěky.e (Epčssr. Zudy 18, 10. 18.)
xBezbožné oslcpila zlost gegich. Y neznalč
tagemstwj Božjch, aniž se nadč:li mzdy sprawc:
wedlnosti, aniž w saud wzali počestnosti dussj

Swatýche (Maudr 2, 21 W)
xNedadj mosslenj swých, aby fe nawréc:
tčli kBohU fwému: nebo dUch smilstwj U pro:
sťťed nich.e (Ozeaš 5, 4)
xWesclj se když žlé čťnj a plésagj w wě
cech newhorssjch: grgichžto cesty qsaU přewracené

a zlopowčstnj krokowégegčchc (Přjsl. 2, 14 15)
))Ty, podlé twrdosti swé anekagjcjbo srdce,
sbromažďUgeš sobč hnřw a zgewenj sprawedli
wého saUdU
kterýž odplatj
každému
podléBožjho,
skUtkůgeho.e
(Řjm.0 0ǧednomU
., 5 6)

xWčtssjť gest ncprawost ma, nežli abych
odpusstčnj zaslaUžil.e (1. Mogž. 4, 18.1

Sw. Giťj.
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Modlitba.
Ž Bože milosrdný! genž nechceš smrt hřj:
ssnjka, ale aby se obrátil a žřw byl, zatlUč mť:
lostj swaU na zatwrzelé srdce, a mlUw k dUssč

nassj: :Hodina gest ze sna wstúti; nynj grst
čaš přjgemný, nynj den spasenje a propUgč,
abychom zc sna hťjssného wszzeni plnaU silaU
se přiččňowali, nynj gťž prawé pokanj činčtť a
š obrúcenjm se neodkladati až na onen ěaš,
kde mlUwťti budeš: Teď nrnj gťž časn. O smť:

lUg se nad nňmi, Pane milostdný.

Ymen.

Dncď fe gcsstč swětj swátck: Wc Balcncii sw. Fcltse

kněšc, a ForlUnata a ?lchtllca jáhnů, mučednjřů ba W Mi
lane fw Marola biskupaa myznawačcu W TUllu w Ǧalii
sw Ǧcrarda blskupaa m g sw.

24.

,Žiwot fw. Gčťj, nmčednjka.
R. 803.

Nenǧ fnad anť gednoho swatého, o ktc:
rémžby tolik neprawdťwých wčcj sr psalo, gako
osw. Gťťj, tak, že welmi těžko wybrarť zmnod;
sťwj rozlťěnúch lťchýchzprúw to což prawdťwébo
a skutečné grst. MU se w té wřci přidržjmr
starého Řeckeho spťsowatele, Metafrasta,
genž
o nčm kratce toto napsal:
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Sw. Giřj narodil se w Kappadocčč zUro:
zených a bohatých rodččů, kteřjž geg w núbo:
ženstwj křesťanském wychowali. Po smrti otce
a malky swé odessel do Palestťny, kdež po mat:
re mnoho statků zdčdčl a Ua to do služby wo:
genské wstaupil, w kteréž si frdnatostj a gčnýmč
ctnosťmi gak welké hodnostč U wogsstť, tak i
plné důwťry cjsaře swého Diokleciana zjskal.
Když cjsať křesťany pronúsledowatč počal, roy:u
staUpil Gjřj ze služby wogenské, a nemoha se
déle na nesprawedliwost djwatdi, pod njž kře:
sťané tročlč, wcssel k Dčolelecianowč„ a sroobodnť
mU wytýkal, gak nesprawedlno gest kťesťany tak
Ukrmně beze wssj přjčiny prometsledowati a Uti:
skowati. Co Gťřj předzwjdati mohl, stalo se.
Nozbněwaný cjsař rozkčdzal ho neyprw do wř:
zenj Uwrci, pak mU slibowal Ueystkwělegssj od:
platu, muččl ho wymysslenýmť mukamť, aby ho
od wjry křesťanské odlauččl; an ale wsse marné
a zbytečné se ukúzalo, dal geg dne 23. Dubna
roku 303 stjtť.u

Nozgjmčlnj.
koni,

Sw. Gčřj maluge fe obyčegnť eo rytjř na
u gehož nohaU zabitý drak; což wyzna:

menúwú,

že sw. ten mučednjk wsselčkú pokussenj

ďécbelskúmilostj Božj a pewnau wjrau přemohl.
J my býwúme počaUsseni od draka pekelného,
totiž: od samolúsky, tčlesnostč, hrdosti, zčxsssěa
giných a giných nčxružiwostj, protť nčmž tuhý

Šmt Glřj:
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ďog wésič bychom měxlť.. Gim, totčž. ncirUžiwo:
stem, mUsjme odegmaUtč sle a žiwost, Uechce:
nnelč, aby núm sskodily. TU neprospjwú,gako rei:
kosj ge Uřrzatč gen, nobrž wykořenčtč ge mejme,
sice poznowU a bUgUěgč pUčiti budau.
TU
také nepostačj gen nčktcraU ččlstkn ž nich Umo:
řisť, nobrž č neyhlubssj koťen wyrwati mnsjme.
Nrboť gako zwěť raněnčl wztrklrgssj býwú, lak
také, obyčegnč ohromnň núružiwost mnohem bý:
wú núsilnčgssj; č oheň mnohem che fe ro,;:
hčxrei, když trochU se pokropj.
Ll protož ňr:
myslč, že Udusiw gedné núružčwostť, pokog mjlč
budeš; ǧsauť grsstř mnohé gčné na žčwu, kteréž

tč zahubj; aco profpěge také gednoho wraha se
zprostčtč, když mnoho gčch gesstě zůstanr?

Gedčnčl

miružčwost dostč bjdy žplodj, a bjdnú to gistota
mezč ménť Urpřútely pťebýwatč; wždyť grdťnú
giž kzahUbrnj twémU postačUgc. N protož chcršlč
gako sw. Giřj wjtčxzcxmbýti nad drakrm, to ǧest
nad nčlrnžťwostmč fwými, wegdč mUžnč a ostražilč

š nimi w bog; modlttba, posty a allUUžna buď:
tež twau zbranj a swútost pokúnj a wrěrťe
Pňnč

nechť tě sjlj a zbranj dobsee bogowatť Učj.
:nPo žúdostech fwých nechoď a od wůle
swé odwrať fe.c: (Ekkli. 18, 30.)
:aWždycky a wssUdy mrtwenj Ježjssowo
na tčle swém nosjce, abU č žiwot Zcxžjssůw zge:
wen byl na tělcxchnassjch.e: (2. Kor. 4, 10.)
hNe

že bych giž dosňhl fzčckladU wčxčnébo

lxlaboslawexnstwj), aneb giž dokonalým bol:
sxlažnč bčxžjm, zdalťž bpch

ale

nčxgakým způfobem
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e Butxcu.a

uchwňtčl, načež i uchwélcon gfem od Krčsta Jcďp
žjsse.e (Ftlčp Z,l 12.)
:Bogowčmj.
gcst žčwot člowřka npa zemi.eea
(Job., 7, 1.)lr
oDobrčc wčc gest modlčtba š postem a šal:

mnžnan.e (Tob. 12, 8.)
:Což pak mi řjk.ite Pane, Pane!
ččnjte co prawjm.e

a nee

(LUk. 6„ 46.):

Modlčlltbax.
Ǧ neyswčtčgssj Bože! Ty chceš, ačdychor,n
dokonalj a swatj byli, gako sčxm fwatú a do:
konalý gsi. Než wčz, čd Bože mťlosrdnú, wčz,
gak tčžko núm kťehkým stwoř“enjm gest k tomU
cjlč fe dosiatč, na kterčž se pofUssenj ze wssrch

sťran walj. Ty:li„ bHospodčne! Učlm nrpřťfpč:
geš, zahyneme. Q pogď! ú Božr, a dey frdrč
žmnžťlost, bychom negen ssťastnč šnepřčcrely swý:
mť bogowali, alebrž sobě tafé ge podrobčli laf,
aby se jnéem stali gako stUpně k Tobě, Pane

Bože, wedach. Skrše Zežjsse Krčsta. anen.
Tentýž den:x

Žiwot fw.u Fčdelia ;e Siǧnmringi.
R. l622.

Swatý
1877

Fideliš fpatťčl swčtlo swěta roku

w Sčǧmarinǧcich,

w mčstečkn Šwčxbskečm.u

Qtec geho gmenowal se Jan

Noy, marka G::č

Sw. Fidelié.

ZǧZ

nodefa Rosenberger, Fčdelčš ale po swém kmo:
trU slaUl Marek. Qba rodičowč gsaucr samč
wrlmč zbožnj, dali si také Ua bohabognčm
wychowšnj

smýchj djtek mnoho zúležeti,

matka o to pečowala,

zwleisstě

aby do autlšho grsstč

srděčka bčxzeň a lňska Božj se zasjwala.
W
tom fpasitelném Usilowňnj podporowal gi oo
smrtč manžela welmi sslechetný pčstaun Gerbaťx,
muž to wúborný a wssrltgak dokonalý, tak že
synúčrk grsstč w dčckých lrtrch sr wzorem skrom:

nosič a mrawopočrstnostť stal.

Magr

Marek

hlawU schopnaU a do sstUdťj welikau chnť, po:

slňn gest do FrčburkU we Breišgawč,

kdež š

tak wrlťkaU brdlčwostj.

wssrcka

se Uččl, že po

léta wždy mezč saUžňky nryprwněgssj býwal.
Když do toho wčkU pťčssrl, žč fc měl k nč:

gakému stawU odhodlatč, modlčl se co nrywrauc:
nčgi k BohU, aby ho mčlostj swau oswjtťtč rčx:
ččl. Rožklňdal si wssecky stawy na wssr stra:
ny, radčl se š maUdrýmť muži, žwlxissť še
zpowčdnjkem swým, skaumal swé neiklonnosti a
prameny gegčch a konečnč po wssrstranném Uwa:
žowěmj Usnesl se, že prňwa sstudowatč bude,
w nadčgč, že těmč wťdomostmť lidU welmť do:
bře bUde mocč slaužčti. u :)Gessto newjme co:
bhchom činčti měli, toto nň,m pozůsteiwci, aby:
chom oči fwé obrčltčli k Tobč.(( (2. Kreil. 20,
12z) Marek Uabyl w prúwech welťké zbčblostč a
proto wssady znamrnité chwňly dossrl; wssak i
wctnostečl! Učklerak po žadu nr,;ňst.iwal, čxčstfc
zachowaw ode wssj nňružčwostť, do nichž ml.idrž
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tak rčxda Upadčlwú. Hodiny prúzdné byly wč:
nowčxny modlitbč:m, členj nťsteré núbožné fnihy
aneb rozmlauwúnj 8 přčltely podobného smeo:
sslenj; a aby se budancnč wsseho poklésku uwa:
rowal a newinnost, giž co neydražssiho klénotu
si wčxžiul,Uchowal, zdržowal

se wssech horkých a

opogných ncipogů.
Po

skončených sstudijch, wwdal so š nčkre„x

rýmč mládjky na cestu do dalekých zemj a na:
wratiw se započal swůg prúwnický aUťad. By
lčd wťtssj důwěrnost k němu měl, dal se po
pťjfných zkausskčxchpwe WillingU na doktorsťwj
powýssiti, kamž fe tenkrč:te Uččlelowé bUli ďro,

morowaU reinU zFrčburkU Uleleli. Sprawrdle
nost a bázeň Božj byly mu w pťetčžkém tom
a nad gčné kluzkém stawu takmčť prawjdkem,
od kteréhož fe při wedenj rochřj nikdú anchý:
lil, a tjm si welčké wúžnostč každého poctčwého
člowčka zjskal. Ze také nikdčl žúdné přr neox:,
klcidal, anč brz potřeby neprotabowal, že welmi
récd se Ugjmal utiskaných, naqúwali grg wůbec
zčxstupcem chudúch. To wssak neljbilo sr nčkte:
rým gčným neswčdomčtým mužům, klrřjž roz:
lččnými aUskoky ho nabjzelť, aby se Uchúlň od
crsty sprawedlnosti a slUssnostč. To txwlo gebo
poctčwostč wexlmč bolestnč, a an sc budachho
poleusscnj bčxl, odustil drúhu prúwnťckau a do
zč:kona kapucjnskébo w Mtrndorfě wstaupil, w
ktrrěuxž se giž bratr geho pod gménem e!lpollč:
nasčš nacbč:zel.

Když

oblúčen byl w oděw klňssternje dal.

Sw

Fitolrlišud
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mu 9. ǦeUardicm gméno Fidelťš,ujto gest: Wěr:
mš, řka k němu slowa, kceráž Kristuš Pein ku

bťskupowč Smyrnmskémw (Zšewenj 2, 10.)
prawil: :Buď wěrný až do smrti ax dňm tobč
koruUu žiwota.je Tato slowa wtiskl si Fťdeliš
hluboko do srdce a k ustawččnémw Upamato:
wčxnj na papjr napsal.
Rowiciat swůg započal 8 wclikau borli:
wostj; a když někdy mu radili, aby horlťwost
swau trochu umjrnťl, ťjkčlwal: ))Bch Uebraňte
mi pracowati we wiUťci Pčmě, neboť gfcm wel:
mi pozdě přissel.

Wy gste nostaupilxj scm wkwe:
taucjm wěku, gč: ale mladú léta swci zaswčtil
marnému swčtU, protožd slussj se, abpch šmrl,mný

čaš opět dle sjly wynahražowal.e

Z nmlhasla

geho horlčwostx pokUd žťw byl, an gi podnčro:
wal mnohýmť modlilbamť, rozgjmčmjm a gťný:
mi kagjcjmi skutky tak, že žťwot geho daleko
nad zúkony klčlsstera tužssj byl. Po skončcných
sstudčjch bohoslownjch stal se kazatelem a zpo:
wědnjkem, po nčkolilea pak lelech Ǧnardťanem
w rozličllých klčxssteřjch, poslednč ale w klňssteře
we Feldkťrchu, wc Boralberǧu.. Na wssech mjstech,

zwlússtěalr na poslednjm, pomocj milostiBožj na:
prawči i newzatwrzelegssj hťjssnjky a Urourput:
něgssj kacjře do cjrkwe swaté uwedl.

Kdož se Ǧnardťanem, to gest pťedstawe:
ným klásstera stal, byl na sebe tjm pošornčgssj
a tjxn přjsnčgssj a Ueustňle se modljwal o mi:
lost Božj, aby swým podřjzeným s.orarťjržljkfpa:
fe.nj slaužčl a nikoli kpoborsseni.
Llč erlmil
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mjrný byk a w kárc“mj poklésků na neyweyš
kaskawý a milostiwý předce na zachowanj zei
konů klcissternjchneUstupnť trwal a od nich am
za mak se neuchylowal
Časťěgssj čjtanj zaklad:
njch prawidel řeholnjch dodawalo mU sjly Geho
wňžnost byla Udwsseho lidu nad mer welileča,
obzwlaisstč, an wssem byl přjstUpný, rúd každého
poučowal, rč!d každémU radil, každému pomú:
jhal a útčxchUw zarmaUcené srdce wlťl
Když se powčst do Řjma donesla gak
welmi blaženč na wssecky strany aUčťnkUge, byl
rokU 1622 od společnosti pro rozssji.enj wjry
do BúndtenU poslčxn, kdež kacjřsiwj Kalwinowo
nad mer se rozmahalo, .aby klesagjcj U wjře ka:
toljkp opět ro;horlil a Utwrdčl Fťdeliš po:
gal febaU gesstč nčkolik mnichů swébo radu,
mUžň borlťwosťj a bol)omoslnostj planmlrjch,a
we gnxénn Božjm spasirelnau prčcci w hornaté
kragčnč té zap:dčkal.l Nčc nebylo

š to odstrassitč

ho, ani nesčjslné strasti a lopotnčxprúce, ani pa:
trné nebezpečenstwj žťwota. Z žehnal Bčxh wel:
mi mčlostiwč prňcť geho, tale že drahné množ:
stwj lidj wsseho stawU a wsseho powolúnj od:
řjkagjc

fe blUdů do

lůna

rjrkwe se naU.drúsčlo,x

lčknawj fe powszdili,
klesagjcj posilnilč. Kú:
Zanj gcho býwala ale také srozUmčtelnú a spro:
stá;

w nťch obrúžela

se celčl dUsse geho, a že še

srdce wychazela, pronťkala ť sr.dre posluchačů taf,
že kacjrowé gako w úžasU wyšnawalč, že neum
flilť, žeby wjra katolscka na tak pewných zčckla
dech zpočjwala gak prúwč bylislysselč. Zwlcisstč

Sw. :ščrelče..

ZeU

si dalFidelčš zaležctč nxa djtkach, grž srdečně ro
orec mčlowal le nim se snižowal a člankU wjry
katolčckr gim wyswětťowal
Nodťčowe sami wo:
dčli, ěasto k němU djtky swé, a aby gc U wjře
katolické wyUčťl, prosilť. Ano č dospělj lidé na:

wsstčwowalč ho, aneb kfobč do dome wolali,
po wjry

katolťckě zčtkladech fr túžjce„ načež gim
ďn š tak ochotnaU myslj odpowjdal, že nčkdw i
celě nocč we wyučowňnj setrwal. Gaký dim

medlr, když na prúri pro Boha a we gménu
Božjm započatm: požchnúnj nrbefké fe wylj:
walo. Tak hynnlo kacjťstwj a cjrkew prawú
se žachowala. :,Bůb rozprlege mysslrnj žlost:
ných,

tak a.bh nemohly wykonati

rUce gegich,

což začaly.e (Tob. 5, 12.)
Meši tjm přifsly Welkonoce rokU 1692
Fčdeliš mage aUmysl, rh fwútky w klčxsstrťetréc:

wťtč, odrbral sc do FeldkirchU W grho nrpťj:
tomnostč žanžčl se kleslý Kalwčnišmnš a wčda,

žr dokawad aUhlawnj nepťjtcl Fidrlčš na žin
bude, nemožno bUde délr sr Udržeti, tjm méně
rozmnožiti, spikli fr kacjiowé a Ufnesli sc, že

ho šamra6dj, až fe nawratj
Fťdelča wčc ta
nebyla tagna; nrž nedbage na nrbešpečrnstwj
fmrtť, wydal

fe po fwcitcjch opřtx Ua crstu do

BúndtenU, a zde obyčegnan horliwostj swé apo:
sstolské pracr wykonawal Kalwčnisté baUťčli lťd,
lžiwé ťečč wssady roztrUssUgjcr, gako bo Fčdeliš
nasiljm blUd gegich UdUsiti a potlaččtč chtčl

Glž bylo patrno, žr se stane obětj rozgťtťené
lu,šo.

Dnr

29. DUbna

w pcitek U.xydal sr dcx
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Ǧrňšstl, od bratra Jana prowcizeles.uCestaU téx:
zal se ho tento, eo pak bychom dělali, kdyby
nétš náhle zústUp zbognjků pťepadl a zabiti chtčl?
:Cobychom dčlalť, odwexce klidnř Fčdeliš, to, co
čťnťli ginj mučedlnjei Božj: wzdali bychom se
pro leúskn Božj trpěliwč smrtč.e
Téhož taleéa
dne psal gesstč nčkteré listy a mage předtuchu

fmrti w každém se podepsal: ))Petr Fčdeliš, ne:
hořdm)zkapucjn, brzo pokrm čerwů.e
Přjsstj noc
ztrčxwťl crlau Ua modlitbúch, w kterýchž žiwot

fwůg PčmU BohU poraučel.
t. g. sdnr 23.

DUbna

W Sobotu

rčmo

držel gessrč přckrcisnc“ kčl:x

zanj a obrčxtťw se k přjromným woǧúkům na:
pomjnal gr, aby pamčtlťwťdbyli fwého spafenj.
Hluboce pobnuti sslť wssťckni leswatému přťgj:
Uxčmj.

Pťjsstj

noc ztreiwťl opčxt na modlťtběech.

W nedčlť ale dnr 24. wnzpowjdaw sr, četl časnč
rcino Mssč swataU a poslednčkrútr tU kúzal. Neb
odbognjx.sedlňcť wžkčxzxalťmU, abp gťm wSeoiš
kčxšal, že do Ǧrňšste přťgjtť gčm nelze. Fťdelťš
wydal se bez prč:tahU na crstU. ZakUb Kolon:

na zFelsU 8 nčkterým wogskem prowúzeli ho,
ač tomu odpjral, by ho přrd nútťskem chrňnili.
Pťťgda dxoSeoťš wstaUpťl ť hned na leazatean,
ledrž slowa napsančx ro očť mu byla: :,Dneš bu:
drš gesstč zde kňzati, chekrcitr ale Uic.e To
ho

wssak Uezastrassilo,

Ueboť započal snoaU řeč

na slowa Pawla aposstola: :nGrden Bůh, ge:
den Péan, gedna wjra.e
Kolonna č ostatnj
wogsko bylč psxjtomnč, U dweřj kostelnjch steila
strciž. Yn Fčdelťš fňzanj swé odbýwei, wžnťfne

Sw. Fjdeljll

cinkot zbranč a nesmjrný ryk.
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Padne rč:na a

strč:ž ge zabčta, w tom okamženj střeleno na ka:
zatele, alexchybeno.
Lid se řčne z kosiela, wog:
sko se chč:pú zbraně, než přemoženo klesú pod
ranamid wražedlnjků.
Fidelťš poklekna U oltúřc
modlčl se o stčxlost a o trpěliwost w nastčxwa:
gjcjm prončxsledowč:nj, pak zdwčhna se ubjral sc

tisse ku Ǧrúšsu.

Sotwa

ale kuď crsty Urazčl

přihnal se zcistup ozbrogených kacjťů gako wztekc
lých psů a fpjlagjce mu co neyohawněgi mohlč,
nUtilť ho, aby fe wjry katolické odřekl, gčnak že
hanebně nmťe. Co on Učťniti nechtčl, že prac
wň wjra gest gedčne wjra katolčckú twrdč. Ude:

řčl ho geden zkacjťů do hlawy.

Fideliš wy:

kččkna: dJežjš, Maria! Smilug se nade mnau,
bBože!e sklesl na zem, brzo wssak fe zpama:
towaw poklekl a za wražednjko swé sc modlčl,
kteřjž nynj wzteklý aUtok na nťho uččnili. Yš
dwadcel ran bylo mu do orš zafazeno; témčť
žúdný aud nezůstal bez pohromy. Což wztek:
lost kacjťskú wymyslila, to na něm způsobeno.
Gesstč na mrtwolU w surowostť swé skčxkalč,geg
kopalč,„gakoby newjm gakého rekowstwj dokčlzali.

To fe stalo dne 24. Dubna 1622 wdesčxtaU
hodiml rannj. Po něm bylo che přti set ka:
toljfů zawražděno. Geden Kalwťnský kazatel,
genž Umučenj téhož swatého přjtomen gsa, geho
tichost, trpčlčwosi a odewzdňnj se do wůle Božj
wčdčl, prawil: dera,
ktercižtakto Umjratč Učj,
mej psawú býtť,e a opustčw blUd, složčlwyznčmj
wjry kalolickě.

ZZU

Dchn.

Druhého dne na to pochowal kosřelnjktčlo
sw. Fťdelia, kteréž po nčkolťka mčsjcjch wyzdwiženo

a dne 18 Řjgna slawnč do Feldkirchu do kapU:
cjnského klasstera prenesseno bylo
Pončwadž
fe Ua přjmlqu fw. Fidelia mnozj zúzrakowé

stali, prohlňsil,ho l. 1729 papežBenediktlel.
za blahoslawenčho a rokU 1746 papež Bene:

dčktxlU

za swatého

Tělo geho odpočjwa

až po tU dobU we FeldkirchU

,

Nozgjmúnj.
Swatý Fidelčš Uwažuge, žr pozdč do služ:
by Božj wstaupťl, zdwogil proto bedliwost a
nasledownť také mzdu wzal tU saman, kteranž
dčlnjci, celý den pracowawsse, dosřali Snad
také ty člowčče pčjliš pozdč Boha swého znčxti
gsi se nauččl a přjlčš pozdě slaužitč gsi mu za:

počal? Tomu:li tak, zdwog tedy pilnost swaU a
Bohu wčrnčgi a bedliwčgi služ a zagčsřé, že
také penjz, to gesř: slúwu nebeskaU dosřaneš,
gako onč dčlnjci, kleřjž teprw o gedenúcté ho:
dinť nagati bylť.uu Co ale ččnitč, pakli gsi ge:
sstč do služby Božj newsřaUpil? uu Pikey hřj:
chU swého, a dneš gesstč ho naprawowatť začni.
Dneš gesslč, řkU, neboť nerojš gak dlaUho BohU
bUdeš mocč slaužčti a spasenj fwé konati. Při:
gdeť zagťsřě noc, kdež žúdný nemůžc dčlatč (cef.
Zan 9, 4.) nččeho k spasenj swémn. Kdy ale
noc ta přčgde, nikdo wědětč nemůže. Regde tu
o wčc nepatrnau ale o celau wččnost. To si

Swe Fjdeljů.
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rozwaž, o čloweče! Tcď múš gesstč čaď, gak
dlaUho mjti ho bUdeš kdož wj? Možno, že
gčž gest U konce! J gdč tedy chUrť do prúce,
obrať se k PaUU BohU, a slUž mU celaU dussj
a celým tělcm; slUž mu ale wěrně až do smrti.
Nebo opUstjšlč opět službU geho a daš se do
slUžby swěta a ďúbla, korUny wččné neobdržjš
Powaž gak často až posUd ze slUžby geho gsi
wystUpowal a gak lrhfomyslnč dobrý byt gsi

oansstěl.

Sotwa

že gsi se wyzpowjdal z hřj:

chů a BohU swémn slaUžčti započal, giž se tč opčt
slUžba Božj zprotčwčla. Wiď, že ti člowěk od:
porný gest, kterýž slowa a slčbU swého ne:

držj?

Gak medle ty se Bohn ljbitč můžeš, an

neUstúle mU slibUgeš, že žčwot ufmůg naprawjš
a wčrně bUdaUcně mU slaužiti bUdeš? Styď sc
za wrtkawost swaU a bUdaUcnč aspoň swé sliby
a dobrú pťedsewzetj wčrnčgč zachowúwey, sicc
neobdržjš leorUny wěčně, neboť stogj psčxno:

oBUď wěrný až do smrti a décm tobě ko:

runU žťwota.e (dew.0 ., 10.)
deož

setrwčl až do konce, tenť spasen

bUdet (Mat 10, 22.)
xDokud čaš mame čiňme dobťe wssechnčmc:

(Ǧallat 6,10)

ny Uynj wy, klcťjž ťjkč:te: Dneš neb zje
tra půgdeme do onoho města a pobUdeme tam
pťeš celý rof, a budeme kUpčiti a nčro zjskeime;

gessronewjtc co zjtra bnde.e (Jak 4 18 14)
wGať mUsjm dčlatť djlo toho, kterýž mne
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dokudž den gest:

přťchčxzjťnor,

kdež

žč:dný nemůže dťlati.e (Zan 9, 4.)
:Pomnť, odkndž gsi wypadl, aprwnj sknt:

ky čťň.e (dew.

2, 5.)

Modlťtba.
Q Bože, ssdťllo očj mých! pogď a obrať
nohy mé na cesťu sprawedlnosti; Učiň ze mne
služebnjka swého, a nauča mne, gak bych ti, Pane
můg, slaužčlť měl. Dey mť sjlu, abych wěrnť
w službč Twé wytrwal, očt méxzastřť, aby ne:
widčly marnosti swčtské a Ussčzacpi, aby ne:
slyssely poknssitele, od Tebe, Pane a Bože můg,
mne odlnčugjcjho.
Utwrz mne w milowčmj
Tebe a až slUžby mč zde w tomto slzawém aU:
dolj potťebowatť nebndeš, za mzdu mi krčxlow:
stwj nrbeskčho Udčlitť račiž, skrze Ježjsse Krista

Syna swého. Ymen.
Na dnessnj den přřpadá gcsstě swátek: W R“mč sw.
Sabo, sctnjka, w smole wařeného a pak statšho. uu x Lčone
sw. Alelandra, chž Ukrutně mučen, na rčjžřžčwot dokonal,
o njm bolo Zo gčných mnčednjtů Umučcno. u Sw.. Ensehča,
Repna, Leoncča a Lonǧčna, .ktcřjš za cjsařc Dčoklenana stasč

bplč. u W„Bnǧlič sw. Mcllcta, dlskupg. b W Jlřbeče w Hr:
spanii sw. Rrhoře, bčskupa.uW Brim jw. Honorča, bčslemmr
uo W Očbernň sw. Cǧbcrta, knězc a mnčcha.u W Rcmešl
sw. pancn Bonp a Dodo a m. g. sws

Sw. Marck.

ZZZ

25.

Žiwot sw. Marka, ewangelčfth.
Učednjcč Pňnč Ukrýwali z hlUboké poko:
ry tak bedliwč swé udobré skUtky a ččny, že
pozděgssjm wťkům takměř ncmožno gest, cosi dů:
kladnčho a crlého o žčwotn grgich wyprawo:

watč.

Nehche

to platj o swatých Ewangelč:

stech, kteřjž spčsngjce hlawně řečč a skutky Pňna
aUasscho w nťch osojč mluwiti sc ostýchali, gak:
kolč přjležitostč k tomU neschňzelo. Též o swa:

tém Marleowi mňme gen zlomkowité zprúwy.

Sw. Marek, gmjn prwě Jan, bljzkýpčijuzný
sw. Barnabússe, byl rodem Zid a z kraginy,
Cirenaika ťečené, pochúzel. Podlě wyprawowúnj
některých starých spisowatelů byl prý Marek po
wzkťjssenj Púně od aposstolů na wer kťesťan:
skau obrúccn, oč zwlússtě sw. Petr weliké zún
sluhy mjti se zdú, an geg synem swým gme:
nuge. (1. Pet. Z, 1.3.)
Sroatý aposstol Pawel a sw. Barnabčaš
wzali Marka z ZerUsaléma 8 sebaU do Yntiochie
a napotom na resty do ChprU, do Pčsidie a
Pamsilie.
Wssak Markowť tenkrúte gcsstě chaU:
lostiwémU zprotčwťly se brzce cesty, na nichž gen
strasti snússeti mnsil a mimo to stúle w nebez:

pečenstwj žiwota wězel. J opnstiw Pawla a
Barnabčasse, swého pčijzného, do Jerusaléma se
nawrč:til.
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Marek mčl sicr, gak widěti lze, wjrn a
lúskU, ale wjra

geho a léaska nrwzrostly

w takowan sle,

aby sr byl pro Krista mohl

gesstč

wsseho odřeknami, a wsseliké strastť a nrbezpeš
čenstwj snčxsseti. Nrnstčxlým wssak a horliwým
cwičenjm sc w dokonalosti křesťanské dosti časnč

tak sr zmohl, že wrtkawosti fwé pčkage pozno:
wU národům sw. Ewangelium hlúfati fe odho:
dlal, a tjm přjzrň sw. Pawla aposstola opčt U
weliké mjťe si žjskal. Nynj stal sr wčrným
towaryssrm sw. Petra. Toho prowúžrxlna apo:
sstolských cestach, š njm pracowal na wčnčcř
Panč, š njm dčlil také wesskeréprotiwenstwj
a strasti, š njm také posiéz do Řjma přissel
Tcď žéxdalčho Řjmané, aby gim to napsal, což

byli austnč od sw Petra o žiwotč a smrti Pana
Krista Uslysseli, čemUž sw. Marek swolčw sepfal
ono sw. Ewangelinm, ktcréž w Pjsmech fwatých

nowého zakona na drnhém mjstčstogj Sw Prtr
prossel bedlčwě spiš teU aďhledaw, že wssr což
tam se čtr, pauhú prawda gest, schwúlil a po
twrdil ge N ztoho se déx pončknd wyswčtliti,
proč asi w EwangeliUm fw. Marka ničehož ne:
učterue, gak Kristuš Pan Petra pochwcklčla od

mřnil když ho za Syna Božjho Užnal ani o
tom, gak po moččchodil an na opak zapťenj ge
ho zewrnbnť se wypisUge
Qleolo ro,ku 49 xposlal fw. Prtr Marka,
swého mčlébospna, gaf geg nazýwú, do Eǧypta,
kdež trnkrňte ohawnosti a powěry pohanské w
takowé mjťe panowaly, gaťo snad nikdc ginde,

Sw. Marek.

ZZZ

abh obywatrlům slowo o spasenj zwťstowal.
Sw. Marele poťal prčlciw Ciréne Pentapolské na
pomezj Egyptskěm ď welťkým prospčchem, že dra:

hné množstwj.pohanů

uwčřilo, a že modlélťsstj

chrúmowé se rUssilť. Po gedenňcte poťčld zbčhlých

lét probjhal odsnd kraginU LibickaU a Marma:
rickau, načež i do chrandrie se obrútň, tenkrčxte
welmi slawného mťsta. Zde 8 podobným prospě:
chem slowo Božj hlč:sal. Geho žčwú wjra, wřelčl
kčxzanj, na nichž milost Božj spočjwala, geho
tUhé a neaUhonné obcowčlnj a konečně i zňzra:
kowé na chorých a nemocných otewjrali mU
srdcr takmťř wssech poslnchačů, a w krňtkém čase

tak drahné množstwj Llle:andrťnskýchwer Kristo:
wu wyznalo, že giž na mnohé osady se rozdě:
liti musili, aby ge napotom tjm pohodlněgi sw.
Marek wyučowati a fwcitostmi opatřili mohl.
Ylerandrinsstj kťesiané wyniklť brzo nad
giné osady horliwostj a dokonalostj, gelťkož Ue:
plnilč gen, co swaté Ewangelium gim za po:
winnost Uklčldalo, nobrž i to, co swatú cjrkew
nčkterým wčřjcjm tolčko radj a proto gen ewan:
gelickými rady gmennge. Zdržowali se totiž od
wjna a lahodných pokrmů, zachowúwali čistotU
po celý žiwot, odřjkali se zbožj zemského a tr:
wali časřo na modlitbúch a w postech. J mů:
žeme smčle še Zalmistan zwolati: deriké wěcč
činťl Bňh w Egyptč, přediwně w zemč Chamo:
wč;e (Zalm 105, 21. 22.) neboť naplnilo se,
což dčlwno Zsaiúš prorok pťedpowjdal, ťka:
W ten deU bUde oltčxř Hospodřnůw

U prostťed
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země, i pozmin bude Hospodin od Egypta a
a poznagj Egyptsstj Hospodina w ten den a
ctjtč geg bUdaU občtmť a dary, a ččnitč bUdaU
sliby Hospodťnn č plnčtč. Y Hospodčn zňstupů
žehnčr gčm ťka: Požehnaný lid můg Egyptský.c

(Zsač. 19, 19. 21. 25.)
Nychlé

to rozssčťowčmj se wjry kťesťanské

ro Merandrťi wszdčlo protč sm. Markowi hněw
pohanů U neywčtssj mjře, tak že mu auklady stw:
gilť. Sw. Marek boge se, aby snad pro nčho
newzniklo oronňsledowčmj wssj cjrkme, ustanowčl
Nnanča, fwěho neyprwněgssjho Uťednjka za bč:
skupa w Nlerandrči, giné pak muže za kUťze a
jňhny a mčsto opUstil. Teď gal se sw. Ewan:
gelčum hlúsatč po Pentapolč a gťných kraginúch,
bčskUpy a knčžj, kdež toho potťrba, Ustanomuge
i gčné wěci kU zdarU cjrkwe potřebné nařčngc
W tom čafe prý takc opět do Řjma se ode:
bral
Po dwaU letech namrčxtil se zaš dd Yle:
randrče, kdež k neywčtssj radosti geho poťet wť:
řjcjch nad mer se rozmnožil. Geho přjchod ncr
zůstal dlaUho tagný: neboť zazrakomé od nčho
we gménU Krčstowu na chorých, němých hlUs
chých a slepých čťněné byli zgewnj a patrnj,
načcž fe lilj pohané Ufnesli Usmrtčtč geg.
DlaUho nemohli se ho nčkterak zmocnčtč,
čjmž wztek gegčchche rostl. Gednau ale na
welčkonoce Uslyssawsse, že se še swýmč k služběxm

Božjm odebral, šhlnklč se a přepadlč ho, an
prúmě swataU obět konň. Nozkacenň lůza wr:
hla fe w zUřčwostť smé na něg, hodčla mU pro:

Sw. Marek.
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waz na hrdlo a gako drawau

zwčř wlč:čela po

Ulicjch mřsta pokťčkUgjc: žc toho wola wléci
musegj do Bukoleš, což bylo mjstoj U moře ler;u

žjcj, auskaljm a propastmi powěstné. Qd rčma
až do wrčera bhl lakto nemťlosrdnč wlčxčen;
země a kamenj zčerwenaly od krwe geho, semo:
tam ležely kusy masa ztěla gebo. Qn alr po
celý ten čaš dčkowal nenstxile Spasiteli swémn:
že ho ža hodna Užnal trpčtč pro swaté gméno
geho. To se Udčilo za panowúnj cjsaťe Nerona
roku, gak sr podobčx, 68 dne 24. DUbna.
Když se saUmrklo wsazen byl do wčženj.
Nepťútelě rokowalč zatjm, gak by geg zahladčti
mčli. Wtom
wssak olřesau se zčckladowé ža:
lěcřea angel Pčmč dolkna fe bo, wece: xSlu:
žebnjče Božj, Marku, gměno twé napsč:no gest
w knťže žčwota. Tyš připočlčn k sw. apossto:
lům, twč: paměxrka nezahyne na wčky. Tyš sr
stal lowaryssem mocnostj Uebeských, a ony do:
prowodj dUssč twaU do nebe, kdež pokog wěčný

a swětlo nehasnaucj mjti bUdrš.e
hna rUkaU sxp. Marek

widčnj to, že kswatým

TU pozdwi:

wzdal djky za potěssťrelné

přčpočtěn mň býti, pak

doložil: ))Prosjm tě, Pane Jer

Kriste, přigmč

dnssi mau w pokogi a nedopausstěg, aby od mi:
losti twé se odlaUčila.e
To když domluwil
stčxl sčxm KristUš

před njm, tak odjn,

gako za

časů Llpossrolů chodjwal, an dj: xxMarkUewan:

grlisto! spokog š tebau!e
Kriste!e
zmčzel.

odpowčxdčlMarek
Swatý

Zčwoto Swal:žcd Un

Ewangňlista

dPane můg, Zer
a w tom Spasitel
strčxwťl celaU tU
15
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noc w chwaloťečenj mčlosrdenstwj Božjho a w
modlčtbúch. Na Uswitě sehnal se nesmjrný daw
lčdll ku wězenj, a wywleksse sw.mUčednjka wrhli
mU opět prowaz na hrdlo, a wlúčeli Ulicemi
města smjchn a žerty si při tom z nčho dčlagjce.
Tebdň sw. Marek scanw rUcc, HospodinU se
upormlčxel,řka: xHospodine, w Twé rUce poraUčjm
dUssi swaU,e ato ťekna, sleonall
Lčlj pohané ncmagjce na smrti sw. mUže
dosřč, chtělč gesslč po smrrť hněw swůg na mrt:
wém tčle wyljti a zamýsslelč ge fpúlitť. Nle
nčchlú bauťr zmaiečla obmysl gegčch, načež kťe:
siané swaté tělo wzawsse počestnť pochowali.

Za panowúnj cjsaťeLeona l.815

byly zů:

sťatky sw. Marka do Benútek přenesscny, kdež až
po dneš w slaroném kostele sw. Marka odpočj:

wagj.

Sw. Marck gest patronrm města toho.

Nozgjmňnj.
Sw. MarkU bylo zgewcno, že gméno geho
zapsúno gest w knčze žťwota. Nechccš wěděti,
zdali také twé gměno w knize žťwota zapsúno
gcst? Qtom tč, ú člowčče, gisté zprňwy dčtti
nrmohU, proto že džěcdný člowčk newj, zdali
lúsky, ččlč nenčxwčstč hoden gest.(( (Kaz. 9, 1.)

Předce ale daufati můžeš, že také twé gméno
fe tam zaojssc, bUdeš:li pilnč zúkony zachowú:
wati, kteréž Kristuš Pántobě kzachowč:wúnj we
fwatých Ewangelijch pťedstawuge. Toli plnitť
bUdeš, bez pochyby

na gisté gsi cestě kžiwotU

Sma Mareke
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wťčnémUrwedaUrj, neboť sčmtKristUš dj : dChcešli

ngti do žčwota, osiřjheypřikč:zanj.e (Mat. 19,
17.) a opět: hTen, kdož ččnj wůlč otce mého,
kterýž w nebesjch gest, ten wegde do krňlowstwj

nebeského.e (Mat. 7, 21.) Nle bohUžrl, žr množj
žiwota bUdachho nehledagj zachowěcwčmjm zčx:
kona Božjho, ale po cestúch bezbožnosťi a hřj:
chU. Tč hledagj gen swých wěcj a ne tčch, kte:

réž gsaUJežjssr Krčsta. (Fťlip. 2, 21.) Tť sly:
ssj sice slowo Božj, ale neplnj ho, slyssi hlaď
pastýťe swého, ale nenňsledUgj ho, tak že fe o
nich řjci může: ))Odwrčxtilč se od Boha a neU:
žčtcčni gfan.
Hrob otewťený gest hrdlo ge:
gčch, gazyky swými lstiwě mlij,
ged lčtých
hadů pode rty gcgťch. Gegčch ústa zlořcčenj a
hoťkosti gsan plněc, nohy gegich rychlé kwylě:
wčmj krwé,.a bčxznčBožj nenj před oččma ge:

gichc (cf. ij.

Z, 1Zw17) a aťdjm, což gest:

negsau poslussni Ewangelčum. (of. Řjm. 10, 16.)
N kdo Cwangelčum poslussen nenj, kdož nenčxwidj
ctnosti, a bezbožnostč pcisse,kdož ncmilUge ani Boha,
ani bližnjho, gak, řeknčte,gak ten může si dčlatč na:
djřgi, že qméno geho se napjsse w knize žiwola?

Q nemylte se, pjsse sw. Pawel, nemylte fe: ani
smilnjcč, anč modláťi, ani cčzoložnjci, ani měkcj,
anč samcoložnjcč, ani zloděgč, anč lqkomcč, anč
opčlci, anč zlolagcč, anč drčlčč krúlowstwjm Bo:

žjm wlňdnauti ncbudaU. (1. Kore 6,

9. 10.)

Netčš se, žr na smrtedlné posteli se ď Bohem
smjřjš, alebrž se bog, že tobť také se sťane, co
se krčxli YntčochU Umjragjcij
pťťdodilo: dže
15!::
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modliti se budšš PčmU, ale milosrdensťwj od
něho nedoscihneš.e (of. 2. Machab. 9, 12. 13.)

anoho
gest powolaných, ale múlo wy:
wolených.e (Mat. 20, 16.)
xKreréž Bůh powolal. ty i osprawedlnil,
kteréž pak osprawedlnčl, ty s oslawčl.e
8, 30.)
u

(Řjm.

xHofpodine, kdo bUde přebýwati w stúnku
Twéřn? aneb kdo odpočinr (bydlctj bude) na
hoře fwalé Twé? Ten, kdož chodj bez posskwrny
aččnj sprawedlnost: kdož mluwj prmodu zsrdce
fwého, kdož nečinčl lstť gazykem fwým:u aniž
činil bližnjxmx swěmU zlého , a pohančnj

nrpři:

gal oroti bližnjm swým.e (Zalm 14, 1. 2.)
:)WchččžegtelěsnaU branaU: nebo...tčsné:
brúna a úzkú crsta grst, kterciž wede k žiwotU:
a mčtlo grsk tčch, kteřjž gi nalezagj.e
Mat. 7,

13. 14.)

Modlitba.
O neydobrotiwěgssj Sxpasitrli! Ty gsi ney:
dražssj kr!oj swaU gména nasse do fniho žťwota
zaznamenal. Nle my newděčnjci, my ge opět
hřjcho swýmč wymazali.
Z nehněwey sc, do:
broto wťčnú, kdyžxw pokoťe fc kTobč obracm

geme, wolagjcr: SmilUg se nad númč nehod:
nými, ale nasse winy opět shlaď, a gména Uasse
do té knihy zapčš, w kteréž gméno sw. ewange:
elisty Twého Marka stogj. PorUč, což chceš,

Sw. Marek.

ZH l

abychom konalť, a co konatimúme, ktomu neim
dostatečné sjly propůgč, tak abychom aspoň bu:
daUcnč w lúsce Twč obcngjce hodnč uččněni bylč
zasljbenj Twých, genž gsi žčw a kralngeš na

wěky wěkůw. leen.
P o znam e ná nj. Sw Řehoť l., papež,Ustanowil aby Uadne:

e

ssnj den po cele sw cjrkwi slawný prňwod se držel a
litanče o wssech Swatých se zpjwaly
YUčel qeho pri
tom bol abychom pobledem Ua zelenaqjct sc osrnj Upae
masowali se Ua nefmjrna dotdrodčnj Božská a nczapo:
mjnalt, še darů tčch Ueqelwm kdobrémU dle wňle Páně
Ušjwatč ale i darci Uprjmným a pokornúm srdcem za
ne děkowatč máme Mimo to máme sake Pana Boha
skransseuým srdcem prosllč, aop osenj Uasse po;elxual a
užachowal od Uáš milostiwě odwrálčl bčč swůq: hlad a
woglw, nemoci a morowau ránn, č wsse gtnezlé, dusst
i lelo hUbjcj, a pakli by za rodré Uznal še k spasenj
Uassch prospessno gest, těmtto strastmu stjhanU býli
aby nám lu mllost propůgcčl bychom tUlo tjhotp aspoň
š swatau trpelčwostj fnasseli a skraUsscUýmsrdcem aka:
gjcj dussj k Němu sc opet nawrátuč, Gehoš gsme brjchy
swými boli urazčli Ga řku katč se mUsjme pri průwoa
dU tomto musjme pocestnč se chowati a nabošným a
skrausseným srdcem k Bohu se modlčtč Z té sake přj:
cino býwal za starodáwna tento den pruwodnj dncm
postujm a w mnohých kragřnách býwalo w obycegč, še
wesskcrý lčd w sen den w raucho kagjcj se ořěl a lxoš

slawnčmu lomuso pruwodu prjlomeu byl. N což ne:
hlafá nám řrjž, genž w čele cclému zastnpU qest nrlxla
sa nám krjž wsseliké ctnostč kleréž oychom konati melxe
ZaslUhugcme gin za křjšem a mčlostj a smtlowauj Bo:
šjho aučastno se státi kdyš newynasnažugeme se tafe
dsléděgj Krčstowých nasledowatč

a swč telesnostt U.ntlj

gakési UclmtiP N konche zda; neukačuqe fe w siawném
tomlo průwodu gednosa wssech kasolsků U wjrc nadrgt
a la,scc7 N proto;

ddwoleyme k Uebč a smiqucť se uad

námi Pán Bůh,(e (l Mak 4 lo)

a nexapomjneymr,

co dj Krlstuš:
zeml o erltkau

axGestllže by dwa z wáš swoltlč se na
wěc za kseraUž bh kolč prosilč stancť

se wam od the

mého quš w Uebesjchgest cho

krc qfau dwa nebo lrt šbromášděni

we qmémx mcm

tuť gsem ga u prostčxedUtcha (Mat

18, l9 20)
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Dneď se gcsftěuswětj:W Sorakuse sw. mu ednjků: Eoodja,x
Oermogelťa a Kallrsta. u W ?lntiochččsw. outepána, brskupa,
kterýž za cjfaře Kunona w řcdceQrontě utopen bd,olju Tamtéž sw.
Filona a ?lǧathopoda, jáhnuz m W Lllelcmdrčiswz?lmna, busku:
pa, učcdnjka swzMarka, cwang. w W Lauhech (Loddce w Henc:

ǧawe) sw.Ermma,biskupa a m. g. sw.

26e

Žiwot sw. Kléta a Mnrcellina.
R. 9a„ p R. .M.

Q

fw. pqpežč Klétowi

a Marcellčnowč

welmč mcilo núm zaznamenalč stařj ledlopčsowé;
co wssak o nich wjmc, pořdotkucmlir zde aspoň
slussje

n

.

Sw. Klétuš, syn Emčliana, gednoho Nj:
mana, byl pro welkau nčxbožnosťod sw. Prtra
aposstola, gak se prawj, i še fwatým Lčnrm a
Klémrntem na biskUpstwj poswěren a konečnč
po smrti sw. Lčna, gak se podobň, na stolťci
papežskaU dosazen, gčž od roku 78 až do roku
94 držel. Co wsse dobrého za ten čaš pro sw.u
cjrkew Uččnčl, gakýmť

clnosřmč se přede wssemi

stkwčl, o tom nedossla Uňš žúdnčr zprčxwa. To
se tolčko pjsse, že za panowňnj cjfaťe Domiciana

pro wer mUčedlnickékorUny dosňhl. Pohťben
ležj w Řjmř w ťosteleBatčkaUském, U sw. Petra.
Také o fw. Marcellčnowť, papežť, nemno:
ho wjme, coby fe 8 plnaU prawdaU twrdčlj
dalo. To gedčné gisto gest, že rodem Řjman
byl, a po 8 lét a 7 mčsjců cjrkew sw. zpra:
wowal (od rokU 296 až do r. ZW.) Za geho
panowúnj wznťklo na rozkaz cjfaťe Dioklecťana

Cw. chtuď :c.

a spolchfaře Marimiana
a tUhě pronúsledowanj

Z4Z

Herknlea tak welké

křesťanů po relé Řjmské

řjssi, že 15,000 mUčednjků za 80 tolťko dnj w
rozličných leragjch Usmrceno bylo W bjdněm a
strastném tom čafe byl paprž Marcellln Utčssi:
telem a sjlitelem siljčených křesťanú; ano qedno:
ho časU, rozerwč:n bolestj nad bjdau swých ow:
ččček, wessel k Marimianowi,
cjsařč, a tňzal de,
proč trpj usmrcowúnj služebnjfú Božjch, kreřjž sc
za nčho i za celan wlast modlj. Mjsto odpo:
wčdi rozkčxzal rozhnčwaný rjsař bolemi ǧčxǧ bjti
a wohnatč. To než se sťalo, dal Karpsasiúš,
mjstowlčldak,

sskřipec pťinéstč a před twc“ařjUť!o:

hého papeže sw. Krescencia na nčǧ natčchnamť,
bjtť, ostrými klčkami trhati a ohněm páliti, tak
že pod tčmč mukamč bjdnč žahanl.
Wssale
Marcellčn gen tentokrút smrti Ussel, neb nedlaU:
ho Ua to, roku 308, z rozkazu cjsařského siat

byl. S njm bylč také KlaUdiUš, QUirinUš a
Nntoniuš Usmrceni Těla tčch swatých mUžň
ležela po 25 dnj nrpohřbena. TU ale osmělil
se gedrn kněz, gmčnem MarrellUš, a w noci
tčla ta sebraw, pohrbil ge na draze Salarsfé,
na hčbčtowč sw. Priscčlly.
Q sw. Marcellinowi
někteťj krončkčxřčwy:
prawngj beze wssrho důwodU, že prý skmečně
modlěam obětowal, pak ale bolestj a ljtosij wře:
možen,

w

gakémsi

rjrkewnjm

sněmU w mčxstě

Sťnnešsa od 300 bčsknpů držaném, zpřeččněnj
swého se wyznal, a aby pokánj se mU slUssné
Uložilo, prosil. Na to ale před cjsaře Dčokle:
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ciana se postawiw,

trpké wýčitky mu prý dč:

lal, že ho přinutil a přrmluwčl k pčxlenj kadi:
dla modlam; načež sťat gest To wsse ale gest
wěc wymysslenú od kacjrů Donatistských beze
wssj podstaty a důroodU, anť anč grden ze sau
wčkých děgepťsců o tom se anť při neomenssjm
nrzmťňuge, o mřstč SinUeďsa nčkdo newj, a k
wjťe nepodobno grst, že by se w ten čaš mo:
hlo 800 biskmoů segjtť, když pobané hlcisali, že
wjra kťesiansfci giž potřena a wyhlažrna gest..

Prawda

sicr, žc stciwúgj akta snčmu Siuueš:

ského, ale ty gsaU tak plnčx podobných wč:
cj, že každý saudný čtenčxř ge co podwržrné a

smysslené zawrhnautč

musj.

Než,

Bňb šdrawj a sjly, promlijm

dň:lč Pcin

obssjrnčgťo

tom we swé cjrkewnj hystorii, kterauž, gak přj:
tomné djlo dokončjm, k tika podčtm. ux

Nozgjmčlnj.
Swatý Marcrllťn nebrra ohlrd na wlastnj
žiwot,

ssel k ukrmnému

cjsaři a hčegčl stcidečko

swé, ano i žiwot fwůg za ně mfložsl, nrboť do:
brý pastýř žťwot swůg dňwň za owce swé. (Jan

10 11) ij
lebližnjmu

špůsobem bychom mčli také my
swému se chowatť

Geho čafnéi

wččnc blaho mčlo by býti picdmčtem nassjch
starostj a péčj Což Uestawa fe často, že dobré
gméno geho giǧliwj gazykowé kúlegj? nestciwčl
se, že se mU na statcjch a zbožj zlomoslnč ssko,
da dčge, aneb že zxiwistťwj nepřatelé mu Ublč:
žnqj? Proč nehcigjš ctč a gmena geho, proč

Sw. Kletňo oc.

845

trpjš zkúzu na statcjch geho, proč se ho neugj:

maš U žawistnjku a Uepratel? Gdi ksw. Mar:
cellťnowid, on tč Ukúže, gak se má zakon Púnč

plnitť, řkaucj: dGak chcete, aby wam lťdě čč
nčli, i wy gťm též podobně ččňtee( (LUk 6
81) Neřjkey, že toho učťnčtť8 to negsi že
byš sam si nepřútely zpusobčl, žebyď fám si
mnoho zlčho přčprawil. Gest lo ale skUtečnň
prawda, že Ugma se bratra nepřcitrly si způso:
bjš? qest to prawda, že búge blčžnjho scim na
febe nesstčstj Uwalugeš? N geli tomU tak, žci:
ležj ti che na pťjznč be;božnjků, nežlč na wciž:

nostč ctnostného, chc na přálrlstwj swčta než
na mťlostč Božj? Slyš pak,x co Dawid krúl
pjsse: dMlad gsem byl a šstaral gsem se a ne:
wčdčl gsem sprawedlčwého opUsstěného, ani fe:

meno geho hledali chleba.e (Zalm .36, 25.)
Slyš také, co stogj wknize maUdrostť: dSpra:
wedliwj na wčky žiwč budaU,
odplgta

a U Pňna

gest

ǧeǧčch a mosslenj gegčch U Neywošssjbo.

Prolož pťigmau krúlowstwj krásy (slawné) a
korunu sličnostč (oždobnau) zruky Pňně: nebo
prawicj swaU zastře ge a ramrnem swým swa:
tým hč:gťtčbude gčch.e (kn. mandr. 5, 16. 17.)
Wčz pak že fw Marcellťn tolrk swčtskýcb ohle:
“dU neměl

když kU cjsarč za lčd prositi ssel, gakě

ty mjtč chceš, než bližnij
přispěǧeš Y což
Kristuš Pan, genž žiwot swug za twé spasenj
obětowal, toho nezaslUhUge, abyš pro brasra
fwého něco protťwného sncissel? Protož
Uččň céž.ee (Luk. 10, Z?.)

xagdč a
B

34,6

Bubeul

x?lmen prawjm wňm, cožkolč gsteučinťli
gednomU ž bratřj tčchto mých nrymenssjch, mně

gste učinťli.e (Mat.

25, 40.)

dNeymčlegssj, mčlugme se wefpolek: ncbo
lčtska zBoha gest, a každý, kdož mťlUge, zBoha
se narodil; kdož nemiluge, neznčxeBoha, nebo

Bůh lčtskagest.e (1. Jan 4, 7. 8.)
dZč:dný nehledry gen toho, což gest wlast:
njho geho, alr také což gest drUhého (bližnjho).e

(1. Kor. 10, 94.)
:J

(1. Jan

my múme za bralťj žčwot ten klčxsti.(e

Z, 16.),

Modlčtba.
Pane

Bože můg a WUkUpčtelčmůg! Tyš

pťčkňzal, abych Tebr mčlowal nade wssecko a bli:

žnjho mého gako sebr samého. nu J

daufcim,

že fe nade Umau fmrčlugeš, a abych zéckon tento
plnťti mol)le mťlostiwč mi propůgčjš.
Rebo wsz,
Spa.siteli můg, wiz, že ze sebe mťlowatt tč ne:

mohu, paklč Ty oheň w srdcč mém neroznjtjš;
neboť fwčt a mck tčlesnost odwcidčgj mne od

Tebe, a welkč wčcť mť slijgj,
stjm; giž, giž klefčxm, čdPane

Tebe:li se pr:
múg, bpodey

mi

pomocnau ruku swaU apostawnme wedlé sebe;
nechť pak boguge proti mnex kdo chce, čehož fe
mčxm bčxti? Twau milostj rožpčxlj se frdce mé
a plamen lciskn Uowznese se nad wsselikě stwo:

řenj Twé, a gčx budu Twůg
wčky wěkůw. Amcn.

a Ty můg na

Swl Basilere

ZeU

Tentýž dcn:

Žčwot sw. Basilen, bčsčnpa, mnč.
Když rokU 316 cjsar Konstantčn swjtěziw
nad Ma:encčem, U wladU Řjmskěho cjfarstwj
na zapadU fe Uwéczal, nastaly pro wjru kresťan
skaU po třčstaletém proncisledowúnj pěkné po:
kogné doby, neboť Konstantčn negenom sňm
kťesťanům

welčce přúl„ ač gessrč křtčn nebul,

anobržč cjsaťe Licčana Ua wýchodn, swata swé:
ho, k tomU namlUwil že téhož i budachho ro:
kU w Mediolanč zakon wydali, že bUdaUcnčkaž

dému Řjmanu
fe přčznawatť,

wolno a swobodno grst, kwjře
ku které chce.

Yle

LťcčnčUš po:

čal swého powolenj pykati, aodegma kťesťaUňm
wsseckU přjzeň, postawčl se w čelo pohanstwa
a opčt křrsťano wdelice sUžowal. W ťadě mU:
čednjků, ža panowúnj těbož cjsaiee ncisilnč pro
wer usmrcených, stkwrj se také sw. BasileUš,

bisknp Ymasenský w Pontě. Qn byl mUž wý:
borný, we wssech ctnostech zachowalý, pln hor:
liwostč, bedlčwostč a lčlskh, gehož swaté a an:
anené péči pčkně wykwjtúnj cjrkwe Nmasrnské
se přčpčsowatč

musj.

Q

geho

UmUčenj pjsse

geden očitý swčdek takto
U dwora cjsare Licčnča, mnžr wesmi chlč:

pnébo, žila gedna panna, gménem Ǧlafnra,
cjsařownčna komorna,
čťtem řo lůna

a od dčtťnstwj swatúm

swaté cjrkwe Uwrdenéx. TU fnao
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žil se chlčpný rjfaťx zawéstč, a o neydražssj po:

klad 8e9j, o newčnnost přťprawťti. Glafyra
z bogjc se, aby núsiljm f hťjchu nUrena nebyla,
zgewila cjsaťowně, co se 8 nj obmeysslj, a o
propUsssěnj ze slUžby prosila. stařomcij nčxpo:

dobnč wjru kťesťanskaUxdyžnúwagjc, řala Ǧla:
fyře drahnč poleladů au tagně do Nrménče, na
gedno brzpeečnéjmjsto, dowěsti rozkčlzala, powčst

tU roztrUssUgjc, žeby Umřela. szenjm
Božjm
ale stalo se, že na cestě do Nmasee, hlawnjho

to města w Ponlu,

pťisslč. Ǧlafyra,

gjž se

město ť tenj krag ljbťly, Uzawťrla zdex zůstati,
zwlasstč an se dowěděla, že tU geamnoho kře:
sťanů, ano i. mýbornýj bislenp. Geden ,šname:
nitý mčssťan, Qučnciuš, podstaupťl gj ččlstdomU
k obýwňnj, a. 9 bčskUpem sw. Basileem gč se:
zncřmil.

Téhož črchl stawčl biskup w Nmaseinowý
kostel. Ǧlafyra darowala dk geho dostawenj
wsse swé gměnj, a an to gesstč nepostačowalo,
psala o přjfpěwek cjsaěowně, a kde se zdržUge,

spolu zprčwa dala. Dobrotiwčr cjsařowna po:
slala gj k dostawenj chrčmm Bošjho znameUitč
peněz, ano také bčskupowi Basileowi psala, aby
se Glafyry Ugal, žčxdagjc. TU ale stalo .fe
bez pochyby z ďúbelského nastraženj, že Ǧlafy:
řčn lťst se. dostal do ruky Benťǧna, komornjfa
Licinia rjsaře.; z něhož když on wyrozUmčl,
žr Ǧlafyra
gesstě na žiwč gest, a že U biskU:
pa Basilea w Ymasei se zdržuge, hned to pčxml
swémU Ž gakaUsi ďúbelskaU radostj donesl.

Sw. Basileuď.

Uslhssaw

tUx zpršwU

Zú 9„

Licčňťušž tak fex hnčwem

rozpňlťl„ že na tom mjstě wlúdaři leafenskémU
rozkaz poslalp,„ aby Basilea i Ǧláfyru galx, w
okowy Uwrhl, čc tak spautané do Nčkomrdče
poslal..

Než wssakx rozkazU zadost sex sťalo, po:

wolal Bňh ǦlafyrU

na wččnost. Gegj fwň:

tek swětj se dne 18. Ledna w Latinské cjrkwi,
w Řrcké“ ale dnessnjho dUr še sw.d Basilerm.

J byl tedy Basilenš súm w pauta spčat a do
Nikome.dčexwedrn. Dwř: jéchnowé, ParthrniUš
a TheorhimUš, doprowč:zelč ho. Na cestč mU:r
sili wssickni od sUrowěho wogska roelileélnrsnúze
snčxfscxtč.rPřčssed do Nikomrdie,
byl biskUp
do wězrnj Uwržrn, oba ale jeihnowéu bylč ho:

spodan

U gakéhoš Elpidrfora,

welmi

nň:

božného a dobrotčwého křesťana, gehož dům
wedlé žalčxťe stál. Ten způsobil swým dwčma
hostům, a sobč přjstUp kUwčzněnéúnU bčsjšx:powč,u

gegž na modlťtbň“ch nalrzli. Po dokončené mo:
dlirbě oťmitčl se k přjtomný“m júhnům a napox

mjnal ge, aby byli pewnj a stúlj wr wjřr, a
šrakh swéll aby wždyu nadčgnčx obrareli k Bo:
hU, grnž mocrn gest, nčxď přrd smrtj zachrčxniri
a núřek w radosť zmčnčtč, slzyx pak w smjch,
prúri w odpočinurj; a aby tčlrsnost ax rozkosse
zemské držrli pro Krista Zržjsse za smerč a za
prach zrmský, a tať UčiUili sr hodny gakožro

dědčcowé Krčstowy š wywolrnými Božjmi w
ercilowstwj nebeském wěčných radostj požjwati.

Elpčdrforowi ale prawil, že Bůh si ho wywolil
žq nčxdobU lúsky, aby tedy ge neopausstčl,

ale.
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wssecky nesnňze 8 nimi snússel, a kdy a w ťem

by pomoci geho potťebowalč, gčm pťifpjwal a
pomúhal.
u
Sotwa tčto mUži welebného biskUpa opU:

stili, musil fe k?icčniowi dostawčti, kterýž ho
trpce kciral, že Glafyru přechowč:wal, a pak
propustťw ho, po wlč:dařč města (tribunum
urbiZ) mU wzkúzal: že mu wsse promťne, ano č
welké poctiwosti

Udělj, bUde:li mU po wůlč,
bUde:lč bohům obětowati.
Ra to odpowčdčl
biskUp: dŘekni krúlč swěmU: že kdyby mně
crlé krúlowstwj swč dal, ro mně newynahradj,
oč mč připrawťri chce, an žčwémU Bohu
nčli mne zrazuge, ďúblům pak sexmodliti
kčx.Gú mU ale radjm, aby opowrhna
mč, k žiwěmu Bohu fe nawrútčl, gebož

fr kla:
ponaU:
modla:
opUstťl,

a abp pokúnj činťl za hřjchy swě, nechceli, aby
strastť a bjdy na něho se Uwalčly, seslaně od
téhož sprawedlťwého saudce, o nřmž, že Bohem

nenj, on prawj.e
Tu řeč uslyssew Licčnčuš, poslal k swa:
těmU muži podruhé wlňdaře mčstského, aby mU
trestem lělrsným i smrtj wyhrožowal, a nebUde:
lč modlúm občtowatť, aby mU hlawU sraziti a
mrtwol do moťe hoditč kúš:xld Namúhňnj wlci:
daře, mjti bsskupa po wúli, bylo marné a bez
prospěchu, an na ty wyhrůžky wefelau myslj
odpowjdal: že Ueywčtssj grho snaha gest, žťwěx
mu Bohu swému sr klaněti a Zúkonůwx geho
poslauchatč, a že pokud dusse w lčle bude,

Boha,

Stwořitrle swého nezapře, ač tedy na:

Sw. BasllcUé.

klcidei š njm wedlé ljbostč, že hotow
Krčsta

ZZ 1

gesť pro

wsse č ty neylerměgssj mnky fněessčtť.

Wida wlčxdař, že nad biskUpem nrfwjtčešj,
kčxzal ho neyprw bťěowatč, pak ale hlawu mU
srazčtč a mrtwol do moťe hodčtč. Wýrok ten

nezarmaUtil

ho anč

w

Ueymenssjm,

anť

š

wdččnan myslj modlčl se pťi bččowčmj: x,Zčxdné
sauženj,
žč:dnčl aUzkost, žčxi:dnéjnebezpečrnstwj,

žúdný meč, žúdný oheň neodlančegj mne od
lúsky ku Kristn Zežjssč, neboť on mocen ǧest
wsseho uzlého mne zbawitč.e: dež
Ua mjsto
poprawnj wedrn byl, modlčť se nenstňle žalmy.
ElpťdeforUš, Parthenťnš a TheotčUUš č nčkteťj
gťnj křesiané doprowúzelč ho. Když přčsslťna mjx

sto, dal Elpčdefornš wogjnům penjžell, aby po:
wolťlť odsaUzenémU bťslenpowi š přčxtelťswýmč ge:

sstě trochn promlUwitť. Na to poklekna roz:
pčál ramrna a takto sr modlťl: xTy Bože, kte:
rýž gsi angely stwoťčl a nrbe gako plachtU roz:
pial, a zrmč nad wodami Upewnčl; klerýž gsi
také moře stwořil, č wsse, což w nčm ǧest, a
každémU a wssnde gsi pěj!omrn a rčxdwůlč plnjš
tčch, kteťjž se trbe bogj a zéckony twé žachowci:
wagj:
whslyssčxž modlirby mč, a stčxdrčleo mé,
ktčréž gsi mnčx nchodnémn swčťil, raččž ostřjhatč,

přrd modloslUžeonstj apronúslrdowčmjm žacho:
watč a od kacjřstwj a raUhawého bludného
Učenj chrémčtč. Ty, genž wssr můžeš, wywrať
modlňťstwj a moc ďúbla ztroskotey, stéčdo pak
swé mčlostčwě rozmnož, a toto mčsto i wssecky
wlasti fpog, alxy sr staly grdnjm neirodem, ma:

ZZP
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gjcjm toliko gednU mysl a gedno frdccd:dpoznati

tebe, prawého Boha, konati dobré skmky atobč
se ljbitč, aby na wčkyx welebeno bylo ode wssech

gmčno the

ř Syna i Ducha swalltého.ewan

řkna Nmen; obrgmulx Elpidcfora a wčrné swé
jčxhny a požehnaw ge, obrňtil se kU katowč,
řka: oRUžee,j přjteli„ wykoney prňcč, pro kleraUž
zde gsi!qc a poklekna odkryl hrdlo wcselau myslj,
a w. tomu sražena byla hlawa.
ElpčdrforUš wynasnažowal sr darmonmno:
hýmť dard přjtomné wogsko k lomU mjti, aby
tťlo sw. mučednjka do moře nehčxželč, tito ale
bogjce se trestU, neswolťlč, a rozawsser hlawn
hodčlč gi w moťe, pak t tělo.d Clpidefornš chtčl
nynj, gak mu swatý biskup přikňzal, hosty swč
do Nmasee donrowoditč, ax lU stalo se řjzenjm
Božjm, že do Sčnope pčťplanli, kdež we snčxch
napomenuti
byli, žr tčlo sw. mučcdnjka Učxle:

znau.

J zgednali si plawce a sjť,. a hle! po

krňtkém namélhč:nj wytažen celý mrtwol sw.
biskupa beze wssj posskwrny, toliko kdrž hlawa
od těla byla oddčlena, widjn ťerwený prnh.
Nadost nciBožných těch mUžů byla nad tjm nčl:
lezem welifú, ja wžawsse swaté tělo do Ymasce
ge přťneslť, tam slawnč, gak mohli, pochowalť,
na wýchodnj sťranč kostela odu něho wystaweu
ného, tam prč:wě,x kdež se pozůsťatky také gčných

sw. mUčednjků nalézagj.

Sw. Basileuď.

ZZZ

Nozgjmčxnj. ,
Co sr naslibowal cjsař LicčnčUš fw. Ba:
sileowi, aby ho khiejchU, to gesť, k zapťeanrssta
Pčma zawedl; ale BasileUš stčxl prwnč co skčxla
a radčgi smrt podstamoťl, nežlť by k hřjchU byl

swolil, dobře wěda, že wrsskerý swět nenj š
to wynahraditi,
oč se gedťným ǧen břjchem
pččprangcme.
Tak, kťesťané! tak také wčxm
pťečasto swět slibUge newjm co za rozkosse a
za radosti, kdybyste opUstťwssr Boha w slUžbU
geho wsřaUpili. Nle nrwčřte gemU a nezpolé:
heyte se na řeči geho, sicc Upadnete w trnata
geho a poljbenjm šradj wňš.
Lťdé swčtsstj, w
trnatrch swčta giž lapenj, magjce oko dUsse swé

zatemnčné a th

w srdrť, newidj, žr wsse ǧen

klam a mam gest, co fe núm slťbuge a že ba:
žjce gcdiné po tom, konečně Upadnrwe do pro:
pasti pekelné, ale až smrt oko gim orewře a
oswjtj se tam w dUssť, tU teprw užřj, ach gťž
pozdě, že wsselikú roškoš swčra trpkň gest, že
weselj grst zčxrmUtek, portiwosti hanba a žťwot

smrt, tU teprw budan bčdowatť, že tak lebko:
wťrnj bplť a swětU che wčťili, nežli BohU
fwémU. Bůb pohrožil rodččům, že bUdaUlť ze
stromU zapowčšeného gjsti, UmraU, ale ďúbel po:
wszšowal, aby gen gedlť, že neUmraU, ale bUe
daU gako bozť; a onť Uwčřčli a umřelť. Ta:
leowé gfaU nčtslrdky slibu swěta! Dábel slibo:
wal KristU Pětnn wssecka kreilowstwj crlébo
swčta, ačkoli púnem gegich nebyl. Takowé
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gsau sliby swťla! A protož lidé, kdyby wélď
nťkdo ponaukal ku zlému, welké wčci wč:m sli:
bUge, Upamatngte se na sw. Basilea a rcete kU
pokussiteli:

Ze byťby wxčxmi celé krňlowstwj

se

dalo, že se wúm newynahradj, oč se gediným
gen hřjchem připrawjte u o milost Božj a koe

runu wččnan u

a raděgi i žtwot?swůg na:

stawtr, tak gako Basileuš učinčl, nežli byste po:
kussitelowi po wůli boli.
Bndeteli ale oťxco:
wčmj mjti 8 lčdem zlým a bezbožným, bndctelč
poslaUchalč rařy uǧe:ho, a k čemn wčxš ponaukčr,
konati: tU wězte, že w múlo dnech stanete se
podobnč zlými a bezbožnými, a že každú čécstka
wasse dobrér se nakazj, gako owoce čerstwé zkci:

zu brúwú, U nakaženčho:lť ležj. Proto zakčlzal
Bůh lidu Zčdowskému wsseliké obcowěmj 8 nú:
rody pohanskými. Yle když na to lid nedbal,

nakažil se. Protož dj Zalmista Púně: :Smj:
ssili se 8 nčlrody (pohanskými) a naučili se skut:
kům gegich a slaužčli rytinčxm a občtowalisyny

swé adcery swé ďáblům.e (Zalm 105, ZZ. 86.
37.) Y prolož wolčl k nčxmmaudrý lereilJsrael:
ský: anonU můg, gestlčžeby tč lúkali hřjssnjci
nepřiwolug gčm. Gestližeby řekli: Pogď 8 nň:
mč. .. nechodiž 8 nimť, zdrž nohu swan od ste:
zek gcgčch;

Ueboť nohy

gegich ke zlémU bčžj.e

cPřjsl. 1, 10. 11. 15. 16.)
))Co gest platno člowěkn, boť pak wsse:
cken swčl zjskal a na dUssi sskodU trpčl. (Mat.)
:dBěda wčxm, kteťjž řjkúle zlému dobré a
dobrému zlé: kladauce tmy za swčtlo a swťtlo

Sw. Basileuď.
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za tmy: poklč:dagjce hořké za sladkč a sladkč
za hořké.e (Zs. Z, W.)
x

Modlťtba.
O Bože dobrotčwý, mčlosrdný! Ty ne:
oansstjš nčkoho, kdož důwťrnť kTobč se Utjkčl.
J neopansstčg také mne nrhodného. Eyhle, dlaU:
ho, ach! welmč dlauho odwracel gsem twčxřiswaU
od Tebe, krúso nebeskčl, a nachylowal gsem Ucha
swého kwolčmj nepťč:tel Twých. We teď zkor:
mautilo fe srdce mé, giž nechci déle naslaUchati
k marnostem fwřlským, nrž Ty, oBože, mlnw
k dUssi mé a zaťwi, ať otťese se útroba ma,
abych wytrhnUl se znarUčj swčta a Tebe Ua
wěkh obgjmal. O to Tě prosjm skrze Syna

Twého, Púna nasseho Jezu Krčsta. Nmen.
Na dnessnj den pripadá gesstě swátek: W Brakarc

w

Portuǧalcch fm Pelra blskupa muéednjfa ou Wc Wjdui
srancauzske sw Klarencia disknpa u Wc Werouě sw LUci
dia, dloisleupa.w We wsi Ceutule sw. Richeria, opata. m W
Trecxš (Proxeg) sw. panny Elnperancle a m. g sw.

20.

Žiwot fw. Nnastasia, papeše.
sin 492.

Po smrtč Sčrčcča, paprže, dne 20 neb
21 února, rokU 898, byl na gcho mjsto wn:
wolen Llnastasiuš, rodemŘjman mužw každrm
ohlrdU té důstognosti hodný Sw Jeronym
prawj o nčm, že byl bohat na chUdobu a hor:
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liwý o ejrkew co aposstol. Anastasiuš newlč:dk
loďkau cjrkwe grn čtyry léta, wssak w krčxtkém
tom čafe weliké zcisluhp si zjskal o aprarocm
wjru a o kúzeň cjrkewnj. Q něm fe pjsse, že
přikcizal, abp budancně cťzťncčdo siawu ducho:
wnjho se n.rořčgjmalť, lečby od swého bčsknpa
byli propusstěnč a lťstem swobodným se wykci:
zalť (jitšrňš áimiš.Forišjčš), aabh wssčxckni
lčdč
stčxli pťč člěnj sw.

ewangrliUm

na

dúkaž,

žex

w uctiwostčge magj, reidč ho poslaUchaǧj, iho:
towi gsaUx skutkcxm ge wykonúwatč.
Neywčtssj
djky ale gsme mU powťnnt, žřx stálostj a urči:
tostj swau potlačil wznčkagjčj blud Qrigenťsťů,
to gest nepředložených zastawatelů a chranitelů gť:
onak welmi Učeněho knězr Qrťgena, gehož spisy sex
wůbec držrly za pramrn rozlččných bludů a ka:
cjťstwj. Wssak swáry gesstč sem tam. dantna:
gjcj asi po 140 lrtech opčxt w žčwý plamrn se
zňaly, a teprw na pútém wssrobecném snčmU
cjrkrwnjm w Konstantčnopuolč l. ZZZ UdUsseUy

byly. wu PodobnaU

horliwostj bděl Nnastasinš

také nad cjrkwj Llfrťckau, xkdež tenkrúte Dona:
tčstské blUdU bngnč wyrúžely, tak žr NurelčUš,
biskUp Karthaǧsiý,
si U něho stjžnosťpwedl na
weltký nedostatek duchownjch a na zhanbu cjrkwij

z toho powstúwagjcj. Nnastasinš gsa nad mer
wljdnú a ke každé slUžbč ochotný pcin, zwlčxsstě
kde sc grdnalo o spasenj dussj, pomohl témužx
nedostatkU, žačež NUrelčuš w sněmu cjrkrwnjm
roku 401 djkw mu wzdčxwéc a laskawě si pťi:

pomjnčx, gak bratrsky a oteowsky od nčho po:

Smo Zlnastasiuď.
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wzbuzen byl DonatčstskémU blUdU odpjrati uu
Škoda, že přťčťnlčwý tento swatý Otec gčž rokU

402 na wěčnost se odebral. Swatý Jeronym
prawj a. smrti gehú: Ze Řjm hoden nebyl, ta:
kowěho papeže dlanho mjtč, a že papež tcnto
toho nešaslUhowal dočkati fe, kdyby hlawa swěta
klesla Ll skntečnť nedlaUho po smrrč geho wy

bogowali Ǧothowr Řjm a wydrancowali bo.

Nozgjmanj.
Proč asi horlil sw.Nnastaš tolik o spafenj
dussj? Proto žc znal cenU dUssea wčdčl, že ne:
mňže pťjtelcm Pčcnč býti, kdož se o spasenj dUsse
nestarň, za kteraUž Kristuš nrydražssj krew swaU
wyljti rč:čil. Ych křrfťané, kdybyste Uwúžčlč we:
lčkaU cenU dusse,

kdybyste

Uwčlžilč krasu gegj,

zagisté žebyste dle prjkladu sw Nnastasia ospa:
senj gegj se starali.
dle obrazn Božjho,

Dusse lčdska gesi stwořena
nad kterýž nčc krasněgssjho
adokonalegssjho wymysliti se nedň. N ten obraz
dUsse twé rjm krasnťgssj bUde, tjm dokonalegssj,
čjm bljže ho kBohU, kU pramenu wssj krasy

postawjš MťlUgešli tedy Boha, gak UǧissťUgeš
gak s smjš opowažčtč dUssi, obraz Božj nera:
dem hřjchu posskwrňowatť? proč prodlěwaš wy:
trhnauti ho zhnoge tělesnosti, proč odkladaš
obmýrčho od sskwrn a sspjny? Přjtel rčxd přjteli
sskwrny š twúťi štjrú, a ty byš nechtěl očistiti
ani dussť swan, ani dUssčbližnjho? Powaž pak,
gak Uesmjrnau ceml dusse lidské Krista Pčma
stčxly, powaž,

že wykaUpeny gsaU krwj grho,
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powaž, že Bůh sčlm za ně Umřel, že Umťel za
nč na křjžč Th djš, že milUgeš Krista Wykne

pitele a Spasitele swého, okaž trdy, že mčlugeš
dUssč, a ze zahUby wěčné wytrhnamč se snažjš;
okaž, že ospasenj gegj se staráš; okaž, že obraz
tento Božj w sobč ččstý zachowawaš a w bliž
njm očistiti hledjš. Nemůžešli lo skUtkem do:

kč:zati, dokang to pérem, nemůžeš:li pérem, do:
kang gazykem, nemůžeš:li gazykem, modli se
aspoň dennč, aby Bůh pro gméno Syna swého
dUsse nasse oččstčl, očistčné zachowal,
ččstč za:
xchowancě ctnostmt ozdobll, ozdobené opčt k sobč

přigal, odkud swůg počútek wzaly; nebo nGest:
lčže by kdo z weiš poblaUdčl od prawdy, a ně:
kdo by geg zafe obrúlil, mčlť wčděti, že ten
kdož by odwrč:til hťjssnjka od blUdU cesty geho,

wyswobodj dUssi geho od fmrti a přikryge množ:

stwj hřjchň.e (Zak. 5, 19. 20.)
xStwořil Bůh člowěka kobrazU swémU:
k obrazU Božij stwořilho.e (1. Mogž. 1, 27.)
oZdaliž newjte, že chrám Božj gste a že
DUch Božj pťebýwú w wúš.e (1. Kor. Z, 16.)
xWčdaUce, že ne porUssitelnýmč wěcmi, zla:
tem nebo střjbrem wykaUpenť gste, ale drahaU
krwj gakožto Beránka newčnného a neposskrnč:

nébo.e (1 Pet 1,18. 19; of. 1.Kor. 6, 20
a 1 Tim.ed
„, 5. 6)
xTak žadostčwč gsaUce waš chtělť gsme
š chUtj wydati wam netoliko EwangeliUm Božj
ale také dusse swé, proto že gste núm byli welmi
mčlj.e (1. Thešs. 2, 8.)

Spp. !lnastasiuď.
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Modlčtba.
Bože Stwořčteli a Wkapiteli

wssechwěr:

ných dUssj! Yy dlaUho, přjlťš dlaUho hanobili
gsme hřjchy fwými dusse fwé, dle obrazU Twě:
ho stwořené. Přčgď prosjme, přigď aspoň teď
milostj swan núm kU pomoci a laskawč núď
ode wsseho trUsu zemskěho očistiti račiž. Stwoť,
ý Bože w nčlš srdce čisté a dUcha přjmého w stře:
ročxchnassčchobnow, a nedopansstčg, abychom wj:
ce dUsse swé hanobčli,

leč wodiž nčxš po cestúch

zúkona swého a konrčnč až dokončjme swé pu:
towčlnj, k fobč núš wezmi, kdež bychom Twé
krčxsy na wčky požjwati mohli. Ymen.

Tentýž dcn:

Žiwot sw. Zith, pmmh.
R. l272e

xCož

blčxzniwého gest U swěta,

to sobč

wywolil Bůh, aby zahanbil maUdré; a to což
gestU swčta mdlého, wywolčl Bůh, aby zahanbil
silné; a neUrozené U swřta a potUpné wywolil
Bůh, a to což nenj, aby ty wěci, kteréž gsaU,
zkazil.e (l. Kor. 1, 27, 28.) Q prawxdiwostč
slow tčchto dúwú nám žiwot sw. panny Zity
skutečný přjklad.

Zčta narodila se rokn 1212 na wefnčcč
Monteseǧradi, wzdéllené několik hodin od mřsta
Luky we Wlassjch. Nodičowé gegj byli sice lidé
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fprostj a chUdj, ale pťč tom bohabognj

božnj.

Zwlcisstč lnatfa

a

Učx:

Bonišsima udala dsi

na dobrém wychowúnj dcerussky zčxležesč, kterúž
x od neyaUtlegssjho wěku fr wssemu, což za wůli

Božj fr gj wydčnoalo,

neywyšssj gcwila po:

slUssnost.
Když doscihla 12. rokU, wstaUpila w mčstč
LUce U gednoho měssťana, gměnem Fatinellť, do

služby, a fetrwala w nj po 48 let až do fwč
fmrti. Múžeť wzorem a přjkladem býtč wssem
čeledjnům, gak w stawu fwém se mohau pofwč:
titi a zdočonalťti, gen když gi Uúsledowatč
bUdaU.

Zčta wstč:wala welmť časně gčž před Urči:

tau hodinau, abo nabyla

časU k modlčtbúm a

ke Mssč swalé, giž každodeumč š welťkau skraU:

ssenostj slýchúwala. Na to ssla po swé prúci;
aby wssak na Boha stúlč pamatowala, modlj:
wala se mezi pracj ony kraťauuké ale nad mer
profpčssuxé modlčtby,

kterýmž stťelné modlčlbičky

ťjkč:me. Neustúle pracowati bylo gi takmčť
přirozeno, a po celých těch 48lét, co we službč
bhla, an gedčué ťtwrt hodčny nezahúlela, neboť
zabúlka počňtek gest wsseho zlého; ano když gťž
sestcirla, a che za pčejbuznau a pťjtelkyni než
za dčwečkU w domě fe držela a chowala, pra:
roila ktěm,
kteťjž gč k odpoččnutj pobjzelč:
))Snad nebudele tomu chtjtč, aby smrt mne w
zahčxlcepťekwaoila?e
N pracUgjc nepracowala
pro pauhaU mzdu, aneb pro gakýkoli giný zčsk
požcmský, alebrž toliko z lúsky k Bohu, a z té

Sw. Zita.

pťjčťny býwala
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wždy roefrlé a dobrč myslč;

nťc gj Uepřichúzrlo w nrhod, nťc gj nebyťo ob:
tjžno; uan swaU prčxcť tolifo z čťstého ohledU na

Boha

konala,

byl

taknxěř modlťtbaU;

wesskrrý žťwot neustúlaU
o nj

můžeme řjcť, že měla

ruce přť djle axfrdce U Boha. Prňzdné chwjle
wr dny nrdčlnj a swč:trčnj bnly wssecky Pčxnu
Bohu zaswčreny. W trn čaš byl gj kostel Púně
domowem; tam, kdož chtěl, mohl gi wťdčtč na
službčtch rannjch iodo.olrdnjch, pohřjžrnuw ncy:
blubssj wraucnost,

zwlčxssťkdyž ssla ksiolU Paině.

Qstalnj čaš tráwila podomúckU, buď w modlrnj
aneb w čtenj nřkcrré něcbožne knčhy.

Y to či:

njwala šlltak welikaU skraUssenostj, že nrzřjdka
slzamč oči fe gj zarosily. Tance a giněc nebez:
pečnú wyraženj, gakými fe za nassjch časů dnč
Pčmč a swňtky tak časio znrucljwagj, a přč
kterýchž newčnnost a ctnost tolčkrúte trpj, bý:
wala gegj núbožné mysli a bohomyslnémU srdci
co sůl w oějch, wědaUc, že se nrlze radowatť
zde še swětem a w nebesjch š Krčstem Zežjssem,
a že nepřebýwň lúska k nebcskémUthč w tom,
genž swťt mčluge. Mčmo to chodjwala w kaž:
dau sobolU na gednu horu nčkolik hodin od
Luky,

kdrž kostel sw. Nngela

strčcžce ste“xl, aneb

podlé možnosti i na jǧinč: swatčt mjsta pUtowčx:

wala. Gednoho času wydala se, mnohýmč pra:
c.emť zdržena bywssč, teprw pozdč Ua cestU k
fwémU mčlému Nngelč strč:žcč, nic při tom Uc:

pospjchagjc. TU dohonil gi geden znčamý na
ťoni, kterýž aUsměssnč k nj prawil, že takto
prolo Swatých.u,

16
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gdauc pozdč na mjsto dogde. dGeďte, pane, dle
ljbostč,e odpowčdčla ona, :mne také Kristuš
dowrde, kamž hodlúm.e
N ay, když gezdec U
kostela w neywětssjm kwapU se octl, UzřelZčtU,
ana w modlčtbě hluboce, pohřjžena gest. U wel:
kém podiwenj otčxzal se, gak sem tak rychle při:
ssťa; :dGak Pém Bůh chtťl,e ťekla ona.
Wrchnosti swé byla Zita poslussnčr, uctťwú
knj a wčrnú. Cožkolť fe gj přikazowalo a protč
swědomj nečelčlo, wykonňwala šneywčtssjochot:
nostj beze wsseho reptčxnj a odmlauwčcnj, třebať
to č wčc zpozdčlň. Z bylo na weselé gegj myslč
a na ochotnostč, ď kteraUž hned každý rozkaz
wykonécwala, wčděti, že we wrchnostč swé Boha
ctj a pro Boha gj poslauchň. Z té také pťje
činy nehledčla nčkdý na zisk fwňg, ncž wždy
gen na Užitek swč wrchnosti; od nj hleděla
každau nehodU a sskodu wssemožně odwrňtťti,
nedopausstěla anč sobč, anč komU gčnému, aby
se č w neymenssjm zpronewčťil, Uwažugjc, že
Ukrýwač tak hanebUý gest, gako zloděg, a že
domč:cj zlodčgowé gfau horssj wssech gťných.
Mimo toto ctnostť, o ktrrýchž se gsž mlU:

wilo, mťmo pracowitost, nč:božnost, poslussnost
a wčrnost, č to se na sw. dťwcčce této we:
lebj, že o čistotu swau welice byla pečlswa, anť
nťkda z paměti gč newysslo, že Uic nečistého do
krčalowstwj Božjho newegde, a že gen, kteřjž čč„:
sřého srdce gsau, Boha wťdčtč bUdaU. Proto
bdřla wždy Uad smysly swýmč a nad každým
hnUtjm w srdcč, aby nťc nrčistčho w nť se ne:

Swl Zčta.
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wlandčlo. U gegj pťjtomnosti nesměl nikdo bcz
trpkého pokúrčmj mlnwiti řeči oplzlé a neččsťé.
Qna gich nrnúwiděla co smrtč, a opowňžťl:li se
kdo podobného coš promluwiti, Umlkla geho
ústa, kdhž swatým hněwem rozpcilrna, kcirawým
okem na nčho wzhlédla, aneb tresty Božjmť a
lidskými mu wphrožowala. Grdnan osmčlil sr
gedch bUgný mladjk tak dalece, žr gj poljbiti
chtěl. ch rúznč: gegj ťeč a zedrč:nj twč:řť mla:
djka zkrotily drzost grho, že chekrúte coď po:
dobného sc neopowňžil. Sama o sobč alc byla
tak cUdnň, že nťkdň ani pťť neywčtssjm parml
a přč gakěkolč prňcč ssat ď krkU neodložťla.

Poněwadž ale těžko, čistotn tčla a dUsse
zachowatč, když se tčlesnosť nedusj a nemoťj
posťy, bdčnjm a ginými kagjrjmi skutky, protož
také sw. Zťta wždye na tuhě Uzdč fwé tčlo
držela.
Ra wzdor těžkč prúcč posťjwala se
témčř celý rok, často nic nepožjwagjc, mťmo
chléb a wodU ; nikdý nasycenč: od sřolu newstň:
wala, a gen wclmi zťjdka trochU wjna se Ua:
pila, obyčegného to nčxpoge we Wlassjch; mimo
to nosila wždy žjněný pčxš okolo beder, ljhala
na holé zemi, postel fwaU chUdým postnpngjc
k odpočťmltj, a často i celě noci na modlitbč:ch

wwtrwala,

o pewnosť a stálosť Púna

Boha

wžýwagjc. K tomU ke wssrmU pťigde gegj wea,
ljká lúska k bližnjmu a nrustúlú péče o gxeho
čafnaU i wěčnaU blaženost. Z tě pťjččny mj:
wala wždh nčgakaU žč!sobUrozličných wěcj, aby
chudému blťžnjmn pomocč a radost žpůsobiti
10:::
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mohla. Zúdným starým ssatem, gaký w domech
čqsto w žťúzU přčchčxzjwčx, neoowrhla,
nýbrž
wsse bedlčwč shledčmo, předělčmo aneb fpraweno,
a tak chudj přiodjwúni. Neywčtssj ččxstkUmzdy

swé obracowala na chudé a nuzné, ano š do:
wolenjm swých púnů, což ústům swým Utrhla,
chUdým rozdčxwala, a časlxo také U wrchnostč za

nč se přimlamoala, neboť gj wclčcr bolelo, když
Ubobý blťžnj nallzi třel a ona pomocč nemohla.
Gak Pč;nU BohU mčlčx byla almUžna sprosté
děwečkp léto, okcizalo se nezřjdka zúzračným způ:
sobrm.
Když gednoť,w časU od gakéhoš chUďa:
sa o almUžnU byla žčxdčxna, prúwč an nčc ne:
mčla, bčžela a wzala sklenčcť ačerstroé wody a
požnamrnawsst gč swalým kťjžew, UbohémU po:
dala, klerýž napčw se prawil, že gaktčžťlo tak
wýborného wjna nepčl. eGťnda žaš, bylo to
preiwě o wúnocjch, chtčla do kostela na gčlřnj
gjti, welmť nUznč proli tUhé zimě opatťena.
TU wnutťl gj hospodúť kožčch swůg. Zčta přč:
ssrdssť do kostrla, Uzťela žrbrúka poloodčného a
zimaU fr tťrsaUrjho. Na nťc se neohljžegjc, w
neboť leiska nesmeysslj nčc zléhopu dala chUdémU
kožčch š tjm doložrnjm, aby po skončenúch slUž:
bčxch Božjch opět ho nawrč:sčl, a odstrančla se
na swé obyčrgné mjsto w chrú.mčz Po slUžbč:ch
Božjch ale žebrúka nrbylo nťlede k spatřenj, i
lnusila zarmaucrnča Zťla brz kožicha se domů
wrčxtťri, kdež na nč trpké wýčťtky a pťedhčxžky

čekaly.

Pokorně

swémU,

co se Udčxlo, ale Udobřili ho tjm ne:

a tťsse wyprawowala

pčmu

Sw. Zřta.
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wssak přčsslo k občdu, přissel že:

brčrk přeutčssenčho pohledu,

kožčch w neirUčj ne:

sa a Zčtě ho š newýmlanau ljbeznostj a djku:
ččnčnjm nawraruge.
Když ale na nčho pro:
mluwčlč, zmčzel před oččma gegčch, nebeskan
úlčchan srdre naplnčw, gakau gaklčžčwč neť)ylil
pocjlřlč.

Pňn

Bůh dopnstčl na mťlau swan ZilU

také rozličné nehody,

aby se ukčxzalo, zdalč ho

mčlUge, ua aby tjm le wělssj dokonalostč

pťčsslae

Zčta mnsila totčž od spolučeledjnů pro swaU
tťchost, mrawnost a ďohabognost mnohé wrlmt
trpleé wč!ci snússetč. Posmjwalč se a spjlalč gj,
žalowalč na ni neprúwě U wrchnosti, wčnčlč
gč z rozlččných pokléskň a wssrlčgak očerňowalč
a osočowalč, čjmž se sťalo, že po Uěgaký čaš
o přjzrň panstwa swého přissla. Než Zčta ma:
gjc mysl a srdce Upewnčnau w Bohn, nedbala
mnoho na ieeččtyto. Z gegčch úst eryssla
w
tom čase žúdnú stjžnost a žčxdný nčlřek, ona
byla i lenkrúte gako wždy gčUdý pťjwětčwú,
ke wssrm ochotnň a služebnéc, kUblčžitelům swúm
laskawú a wljdná. OProsjm weiš, Ussrtčxtrmnr,((
býwala gegj aťeč, aneb xnehněweyte fe, anť se
to neslUssj,e an i k noh.im gegich klekala, ža
odesstčnj prosjc, tťrbaď č wčnna nebyla. Zagťsté
že gč w Ussjch znčxla slowa Pcina,
řkaucjho:
::QbčtUǧeš:lč dar fwůg na ollúč a tu se roz:

pomenrš, že bratr

twňg mú nčco proti tobě,

necheyž tu daru swěho před oltúťem, a ǧdč
prwé smčř se š bratrem swým, a porom pťigda
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obřtowatč budeš dar swůg.e (Mat. 5, 23z 24.)
Tato smjťenlčwost a tčchost nechybčla se nikda še
žčxdachm nčxsledkem, a to zwlčxsstě, pončwadž
za obrčxcrnj blťžnjch swých každochnč se mo:
dlila, a božskaU nadúna maudrosťj, wždy přj:
hodnč každého ponaUťčtč, powszdčtč a pokúratč
umčla.
W krč:tkém čase nahljdxl každýukťčwdu
gj UčinčnaU; pčmč nawrútčlč gj opťt swaU dů:
wčrnost a lúsku, a ostatnj čelrdjnowě, obdiwod:
walč gegj ctnosič a mnozj mezi nčmčzanechawsse
žčwot prostopússný, obrútilť se na pokčmj. Yle
gegj ponženčx a skromná mysl rmaurčla sr nad
wč:žnostj, kterčxž se gj po tomto obrčxcrnj pro:
Ukazowala, a aby swaU ničemnost tjm lépe na
gewo dala,
Uwazowala se w neyomrzelegssi
prčxce, chodila welmč často kU šprčlwč Božj, ano
často č weťegnč na se žalowala, že powrhelem
zasluhUge býtč celého člowěčrnstwa. To wssak
rozmnožčlo wčlžnost gegj tak welice, žxe w domř
pč:nč Fatčnellčowu ǧčž neb„yla držúna za služebnicč,
nýbrž za neywětssj pťjtclkyni a dobroděgkU;
mjsto hmotné prčxce bylo gj dozorstwj nad cex
lým domem č wssj čcledj swěřeno, a ona mčla

aupanU swobodU, dle ljbostč fwé bohabogné,
núbožně myslč howětč. Pan Fatinellč zwlč:sslě
w takowé gč mťl uctťwostč, že gcdťný pohlrd a
gedťné slowo gegj postačowalo, gcho prchlčwost
w meze mjrnostč a tichostč Uwéstč. Tato wol:
nost, dle wůle BohU slaUžitč, byla sw. Pannř
owssem nad mer milčx, nrž že byla na prčxcč
nawyklčx, giž BohU zaswčcowatčUměla, nrmohla

Sw. tha.
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zahňlku snéstť, a protož podlé sjly neUstňle pra:

cowala.
Qsm a čtyťidcetť lět pťežťla Zťta w domě
púnř FatťnellťowU, an se hoďčnka grgj pťčbljžčla.
Lehkú zimnťce byla zwčstowatrlkaU gegjho úmrtj.

Na pťjsstj Peina Boha, sprawedlčwého saUdce,
pťťprawowala se 8 neywčtssj bedlčwostj awraUc:
nostj, dala se zaopatřťtč, a na to Umřela dne
27. DUbna 1272 w 60. roce wčkU swébo.
Smrt grgj rošnesla se dťwným způsobem
po celém mčstč, anť nčxhle pacholata, nic o
tom newčdance, po wssechulčrjch wolalč: dpogďle
do kostela sw. Trčǧčdčana, neboť fw. Zčta Um:
řela,e a nčkteťj lťdé widčlč drý dlauho gasnaU
hwčsz, ana nad obydljm gegjm stogj. Gegj
sw. tčlo bplo pochowúno w kostele sw. Triǧč:
dťana, kdež se ona tak wraUcnč modljwala.
NokU 1580 bylo wyzdwižcno a beze wssj po:
sskwrny naleženo, a anť mnohé zcizrakyUhrobU
gegjho fe staly, powolťl papež Lro )(. weťegnč
gi ctjtč; Znnocenš )(ll. pak rokU 1696 za
SwataU gč prxohlúsil.

Nozgjmúnj.
GsaUť mnozj, kteřjž fe domnjwagj, že lčdé
swětsstj pracj tčlesnaU a starostmi zemskýmč za:
neprč:ždněnč negsaU š to, Pč:nU Bohu dokonale
a wřrnč slaužčtč, anrb že kdož gen powčnnostť
powolčxnj a stawU swého wčrnč plnj, welčkých
žčxslnnxh
před Púnem Bohcm mú. Gú ale my:
sljm, že toto smeysslenj gest grssčtnost tad neyr
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wčtssj. Neboť gfem gčst, že žádnú prčxce nenj
lak Ustawťčnú, aby núm dosti času nezbylo, kdr

bychom se š Pčmem Bohem
komU časU se dostane

objrati moblť, a

k zahéxlce, k nočnjm po:

tulkňm a kginému břjssnému wpraženj, tomu
bych mnslťl, čaš také zbýtč mUsj kmodlilbě a
kslužbaim Božjem. Mťmo to, komU na spasenj
dUsse zeilržj, Zaǧťstě také wssj silau hledětť budr,
aby nčco časU wyzjskal, kdeby sr gedťné š Pň:

mm Bohčm objral, wěda, že gako tťlo pokrmu
tčlesného potřrbuge, tak podobnč dusse pokrmU
dUssemm“bo zapotťrbj

mča.

Z tě přjčiny swatú

Zita každodcnnč dřjwe wstňwala a cjm způso:
bem Uspořený čaš službčxmBožjm zaswěcowala.
Qstamě na omle gest, kdož se domn.jwá, že
čaš :xreicč tčlefné UgmUtý a službě Božj obřto:
waný žmaťrný grst, neboť požehnčxnj pťichčxzj
š hůry a darmo UsilUge člowěk, nrpřčgdelč Búh
leu pomocť. Gednoho gest zaportřebj a to grst,
spasenj dUsse. Konečně buď si prčxce sebe Usil:

něgssj, kdož š Bohem počjnú pracowatč, š Bo:
hem w prúci pokračuge, š Boť,xcm také prúci
končj, ten slaužj BohU nerst(ile a wesskerý gex
bo žťwot grst modlťtbaU neUstúlaU. Nemnsletr,
žr to wčci gsau gen malčcherné a nepatrné, Ueb
ginak saudj swět a ginak Bůh. Bůh bledj na
aumosl a nčkolť na anhé skUtky, a kdr wětssj
lňska, tam wčlssj zeisluha. NZira ač gen pracj
nepatrnaU fe žanécssela, stala se dokonalau, že
žlxiskn k Bohu pracowala.
Ll protož, řjfú:lť
se, že dosti pro

spasenj

dUsse gest, gen když

Sw. Zira.
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powčnnostč swého powolčxnj plnjme, prňwř po:
hanskěc to gest řeč. Pakli na tom dosti, proč
wstaupčlť gsme do cjrkwe skrze křest swatý, slo:
wcm, proč Ustanowil KrčstUď křest a ostatnj
swútosti, proč nezústalť gsme pohany, aneb Tur:
ky, aneb Zťdy, wždyť ť tč mohaU powčnnostť
swé co auUřednjcť, noogéxci,p ťemcslnjci,

rolnjci,

služebnjcč a t.o p. plniti.
My ale gsine kťe:
sťaně a powinnostť swé musjme co kťrsťanč plnčtč,
a kdož nezachowúwň tčch powinnostj, pro toho
neUmřelKrčstuš, pro toho nenj wykaUprnj, nenj
spasenj. Tenť gest sůl, kterčlž nesolj, ǧest swět:
lem,j kteréž neswjtj.
Z té šagisté přjčsnh také

sw. Zita byla žiwa negen dokonalc, nrtoliko co
dčwečka dokonalčx, ale tafé co kťesianfa doko:
nalčx, dobťe wčdauc, co Pňn dj:
Kdož pak gest zwúš, mage služebnjka gež:
to oře, aneb pase, aby gemn, když by se špole
nawrútil, řekl: :,Pogď hned a srdnč ša stůle?((
Zdali dčnge služebnjku tomu, že učťnčl, což mu
rozfúzal? Nezdú fe mi. Tak i wp, když Učč:
njte wssecko, což wčxm rožkúzúno, rcetr: wSlU:
žebnjci neužitečnj gsme: což gsme powčnnč byli
Učinťti, Učinili gsme.(( (Luk. 17, 7. 9. 10.)
p :dWssecko, což nenj zwjry,
hřjch gest.((

(ij.

1ú, 23.) x

:,Bez wjry nemožno gest ljbiti se BohU.e
(Zčd. 11, 6.)
:dMarto, Marto! pečlčwú gsi a rmautjš se
při mnohých wěcech: ale gednohoť gest potřrbj.e

(Luk. 10, 41. 42.)
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Modlitba.
Q Pane Jer

Kriste! kterýž krew swau

gsi wylťl pro spasenj mé, eyhle gél dussi swaU
krwj pťedrahaU wykaUpenaU množstwjkrčxte Uwrhl
zbytečnč do wer swěta a hřjchU, kdež hymlla.

Qpťigď medle pastýři dobrý a wylrhnč gi ztla
my lwa řwachho a Uweď do stúdečka Twého,
ať fe tam pafe na slowě Twéln, a na wčky
požjwěc ochrany Twé.
Ych kolikrčtre, Spasirelč
můg neymčlegssj! kolčkráte prodal gsem dUssi4
swaU swětU a hřjchU, kolikrúte hledal gsem zisk
pozemský o dUssi se nestarage! Giž giž pronikni
mne, Panc Ježjssč, ohnčm lčxskyswé, abych bU:
daucnť odťjkal fe wssj slUžby fwěta a gedčné
Tebe wohledňwal a Tobč slaUžil, krerýž odmě:
ňUgeš slUžebnjky swé krčxlowstwjm nrbeským.

Nmrn.

Dneš sc také
fwěš:W
Nikomcdii
Enthlma, Kasto
bifkn:
pa a mncednjka
u W
arfu w
Cllicii fwswmucednij
ra a Stěpana ou W Bononii fw TertUlltana btskUpa u
W Brčlii fw Tbcosila blskUpa u W Carhradě sw. Jana,
opata, pro ctěnj sw obrazů nmUceného, a m g fw

28.

Žiwot :sw. Bčtalc a manž. Balerinny,
mUčednjků.

Rušš,nebm.

Sw. Bčtalčš, otec sw. Ǧeroazča a Pro:
tazča, pochňzel z MčdťolanU, ze předků wysocr
Urozených a sslrchetnúch. WstaUpiw w dofpě:
lcgssjch letech w slUžbU dďogenskaU, stúl, a.ň od

wa. W“talťš.
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dúwna kčesťanem, 8 Paulťnem wlúdaťem (conu
šUjUri), křesianů welkým protťwnjkem, w gakémsi
přcitelském fwazkn, protož mU možno, každého
k mnkám

ax k fmrtč odsaUzeného křesťana w ža:

lúři nawsstjwiti a k stčxlostiwszzowatť.
Bez
pochpby také častčgč Panlťna přemlanwal, aťxy
8 nťmč mjrnčgi zacházel. DlaUho dařila fe mU
fpasitelnčx prúce

bez podezřenj

a

bez překéržkn,

an konečnč prozřetedlnost Božj geg famébo mU:
čednťctwjm korUnowati dopnstila. Gednoho časn
prowňzege Bitalčš Panlťna do Nawenny, Užixel
hnrd, gak wessli, že gakýsi lékař, gmčnem Ursi:
cinUš, z Lčǧurťe rodem, po přestčllých pro wer
křesťanskaU hrozných mUkčcch,ksmrtč odsanzen gesť,

a na poprawnj mjsto, gemUž Palma řjkalč, se
wywňdje TU pťrpadl Ubohého Ursicťna strach
a hrůša, on fe lekal smrri, a aby ngssel, chy:
stal fe neclným modlčxm obětowatč. To zna:
menage Bčtalťš, na nťc ohledu nebera, přikročil,
a takto wolal: dHleď Ursicťne, abyš feim se
ssjpem wččné fmrri neranil, kterýžto gťné si léc
ťjwal. Yn po mnohých mUťúch dosňhl si palmp,
hleď,

Boha

abyš

neztrarčl mUčeHnťckaU korUnU,

tč přťprawenaU.c

od

Slysse to UrsicťnUš,

phkal swé chaUlostťwostč a zmnžiw se, na kole:
naU poprawců prosil, aby pospjssilč rozkaz sU:

djbo wykonarť. Po skončené poprawč wzal
Bťtalčš lčlo sw.mUčednjka a wNawrnnčx, gak
mohl, počestnč pochowal. u Qd té dobo stra:

nil se Bitališ Panlina.
ee Sw.

Nad

ljm zamršel se

llrsicčUa swětj sc dne 19. Čcrwncad

Ze,x2

tento
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welčco, a kdož Usiyssek, že Bčtalxiš horlč:

wúm gest křcsťanenx,že odsauzené bratryksz:
žilosti napomjmi, ano č ty, ktrřjž bobůmxobčro;
wati chtěšjn od mxmyflnu odmčltxj: tak se rozlj:
til, že rozkčxzal bez prodlrnj ho zatknautč a k

saudu swému postexwčtiz Bčtališ nezapjral, žr
křesťanem gest, anobrž důtflťwč PaUlinowi do:
mlamoal; wssak Paulimxš zatwrdil frdce a ode
wrátčl mysl swaU, že milost Božj w dussigeho
wstanpčtč nemohlex.d Neyprw rozfčxzal Bitale na
skťčpec natúhnamč, mysle, že ho tak aspoň za:
strassj. Yle Bčtalčď promlUwil, řlea:j dBlaUdjš,
Pauline, domnjwňš:li se, že mne mučenjm pře:
můžeš a U wččnaU zčxhubn Uwrhnrš, klrrýžto
gfrm potolikrč:te pomocj Božj ǧineťjwěřjrj přrd
nebežpečenstwjm žawedenj chreinťl.e Na to po:
ručil ho PaUlčn.Uš na poprawisstě wéstť, a ne:
bude:lč chtjti bohům se modlčtj, nrstjnatč ho,
gako Ursicčm lékařex, ale do

hlUboké gňmy

U:

wrhnaUtč a za, žiwa prstj a kamenjm zaprati,
což také se bez oixkladu wykonalo, anť Bčtalťš
wjře fwé sr žpronewčřčrč nechtčl.
Uslyssrwssi Balerčao, choťBčtalowa, že man:
žrl gegj w Nawennč mučednickau smrtj Umřrl,

wydala se š wrlkými autratami na crstu, chtjc
tělo gebo š sebaU dod Mediolanu
ťjdčla wssak nččehož. WracUgjc

na zčxstup lidj,j čxnč modle

wzjtč; nrpo:

se!utxomťx, přťfsla

SilwanU

oběsi přč:

U.issrgj, a tn sundawssr gi š koně, pobjželi,
aby š nčmi grdla z krmj Silwanu obětowauých.
Gim odpowčdčla sw. Balerča: dGsem kčestan:.

Sw. Nitalie

ZfZ

kan, a orotož z občtj wassrho Sčloana

gjstčUe:

smjm, Ueboť aposssol zapowjdň nckm Uetolčko zx
občlj modleiřských požjwasč, ano č gčch se do:

týkati.e

Ta slowa nopudčla wrlice zaslepených

modlúřů,

a onč wj zUřčwostč Ubohau žcnU tak

Ubilč, žexgč průwodčj gegj polomrtwaU do Me:
dčolamx doneslč, kdež po tťech dnrchu w Pčmu
skonala.
W kterém roce wsse t.oto se stalo,

auplnč erj

se; mnozj twrdj, že prý za pano:

wňnj cjsaře Nerona, asi okolo roku 66„ ginj zaš„
že teprw asi w roce 171.

Nozgj“mčxnj.
Llěkolť sio. Bitališ

přjžnč Paulčna

wlč::

daře si wcižčl, a kU prospčchU Utčskaných křesťa:

nů poUžjwal, wida wssak, že délr bcš l,dřjchu
gj užjwasi nelše, radčgi se lidsleé pťjšnč odťekl,
Uežli by Boha uražil. Tak, kéžbychom my také
wždy fe chowali, kéžbhchom podobnč smeysslelč
a gešnali.
N wssak bohužel, když se grdnčx o
pťszeň lidsčaU, býwúme skoro wždy welmižochotnj.
Gakčho tU bčldanj a honěnj, abnchom si přjšeň
lidskaU žjskalča Udrželi; gakého plazenj a kořenj,
gakeho pochlebowanj a ljslmj, až č poxUssowan
a Uplcicenj a gťných Uesslrchetných tretů
Nta:
žeš:li fe, kgakémn konci a cjlče? ža odpowčd do:
staneš: abychom skrz přjzeň lčdskaU bUď dosěchli
nččeho dobrél,do, po čemž dUssel taužj a frdce mjti
si přege aneb abychom nčco zlého od febe od:
wreitčlč, ktrrébož fe dusse leka a ťxoaj.
Lidé“

malě wjry akleslé nadčxgr, erjtr,

že xxdre lčdc
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skú w rUcr Pánč gsan? newjlr, že Bůh gest,
genž řjdj a sprange dusse a srdce nasse? ne:
wjte, že Bůh pronťkč: ledwj a wnťtřnosti? uu
Kdyby gsi člowčče, mage žcidost poctťwan a
prošbu sprawedlťwan, kdyby gsi gen stý djl

toho čan, a tě prúce, a tčch obřtj obrútil na
nprossenj Boha, a na wydobytj mčlosti geho„
kteléž tě přjzeň lčdska stogj, zagťsté že byjl
mnohem dťjwe, mnohem lacťnčgč, mnohem girj
stěgť cjle swého dosahl Neboť když Bůh š na
mi, kdož gest proti nám, a mčxš:li Boha za
nepčjtele,
co prospěge wesskerú přjzeň celého

swěta, neboť dBůh rozptyluge rady narodů a
zamjta mysslenj lidska a zawchuge rady knjžat,cč

(L,Zalmš 10) xa proti Hospodťnu nenj maU:
drosti, nenj opatrnostť, nenj rady.e (cf. Přjsl.
91, 30.) Co mnjš, že mocnčgssj gest člowěk
než wssemohach Bůh? mnjš,r že dobrotťwčgssj
ťlowěk, než Ueleaskawčgssj Bůh? mnjš, že po:
ctčwěgssj člowěk, nrž fwalý a sprawedliwý Bůh?
Nesljbťl Wykupťtel a Spasitel núš, že očkoli
wr gménU geho prositť budeme, dano nam bUde?
Proč tedy, o člowěčc malé wjry, proč důwěřU,
geš che wpomoc lťdskan než w pomoc Božj?
Proč očekčlwciš wělssjho dobrodinj od ossemet:
núch lťdj, než od sprawedliwého a dobrotťwého
Boha? Proč gest ti milegssj pťjzeň swěta, než

pťjzeň Božj?wProto,
že malé gsi wjry, kleslé
nadčge, mrtwé lasky! Wťž ale že: :NebUdeli
Hospodťn stawťtč domU, nadarmo pracUgj, fte

řjž stawťgj gega (Zalm 116,1)

Swd Bčtaluďj
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:Léjpe gest nadčdǧčumjlčuwHospodinxu,

nežlč

naděgi sklaidatč w knjžatech.e (Zalm 117, 9.)
:Každú, kdož prosj, béře; a kdož hledci,
nalézčt, a tomU,

kdož tlUče, bUdex ocemřjno8

xA

ponewadž wy zlj gsaucc, umjle doxbré darh da,

watč synům (dčtem) fwým; čjm che wňš Qtec
nebeský dá ducha dobrého tčm, kteřjž ho prosj.e
cLUk. 11, 10. 13.1

xZačkoli prositť bUdetr the
we gménn
mém, toť Učinjm, aby oslawen byl Qtrc w Syml;x
bUdete:lč zač prositi

mne we gmém: měm, toč

Uččnjm.t (Zan 14, 18. 14.)u

Modlitba.
Pane

Božr,

Qtče Uciš Ueymčlostčwčgssj!

Nepokleidexp ncim, prosjme, za hřjch, že gsme w
starostrch fwých zemských che o pťjžeň lidskaU
dbali, Uežlč o přjzeň Twau, ach kolikreire wolal

gsi ňňš k fobč, kolikrcite podúwal gsi nňm po:
mocnaU rUkUswau, my alr w zasleprnosti fwé řj:
kalč: kdo daufň w ponloc lčdskaU zahanben ne;
bude, a odwraceli fe od twňřč Twé. Teď alex
pťčchčxzjme z hlnbokostč

Pane,

srdce lfwého wolagjce:

pomoz Uúm, hyUemr! Q neodwraceg odx

nčxš mčlosiťwého olea swčho, čd Pane,

ale wy:

trhnč naiš, a kdykolč we gménn Syna Twého
gedUorozeUého o pomoc Tč wzýwatč budeme,
mčlostiwč taleédwždy Uúš slyš a žcidané pomocč

dropůgč, oč Tč prosjme we gménu těhož ge:
d.noroženého Syna Twého, Ježjsse Krčsta. Nmemm
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Tenlýž den:

Žiloot sw. Dydhma a sw.Fheodory,
mnčednjků.
R. Zoee

Když Ukrutnj tyrané anť pohrůžkami, ani
mUkami, ba anč smrtj panny křesťanské kU za:
přenj Krčsta přčnutčtč nemohlč, Usnesli se zagisté
z wnukrmtj ďňbelského, že dagj ge k wsseotxcc:

nému zprznčnj, aby, nemohance nad myslj fwj:
tčzčtč, aspoň

nad tčlem gegťchj moc swaU prokčl:

šalť. Nle Krťstuš zachowal wěrnč dusse swé
také na tťle bez porUssenj, gakožto mčmo giné
na swaté

Theodoře

wčdrxět.člze.

Noku 304 rozkázak w We:andrčč zemský

fUdj, ProkUluš,

sw. Theodoru,

pannU, sobč

předstawčtč, a takto š Uj wossetřowúnj počal.
ProkUlUš. Gakého gsi stawU?
Theodora.
Gsem křesťanka.
Prok.
Gsi Urozenčx ččlč otrokyně?
Theod.

Gčž gsem řekla, žex křesťanka gfem.

Krčstnš mUe přjsstjm swým oswobodčl; ostatně
;rozenčx gsem zx rodťčů f.wobodných.

Prok. Zawolehte dozorce mčsta. m Toho,
kdhž přčssel, otázal se, coby o pannč Theodoře
wčdčl; kterýž zapřťsáhal se, že grst swobodna,
že powěst mči welmč chwalčtebnau, a zx rodU
wysoce Urozeněbod že pochčxzj. :Když tedy swo:
bodnč gsi rozenei,e otčxzal fe teď sUdj sw. panny,
dproč medle neprowdala gsi se?((
Theod. Pro Krčsta. Přčsscd tčlesnč na

Sw. Dydmeš oc.
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swět, oswobodčl nč:š od zkčlzy a sljbil žiwot
wččný. BUdU:lč pewnč w nčho wčřčtč, daufč:m,

že mne neposskwrnčnau zachowň.
Prok.
stařowě pťčkúzaly, abyste wy
panny bUď bohům občtowaly, aneb Utrpjte ha:
nebné zprzněnj.
Theod. Dle mjněnj mébo wjš, že Bůh
na wůlč hledj, a on znú wůlč mau o zacho:
wňnj čistoty. PřinUtjš:li mne k hanebnosti, ne:
bude mi to k pohančnj pro núsilj.
Prok.
Lln wjm, že Urozenčl gsi, a an
lšych Usslechttlosti twé

rč:d Ussetřil,

mčxm nad

tebaU ljtost a radjm ti, abyš mnaU nepohrda:
la; to tč, pro bohy! nic nezpomůže. stařowé
přtkčxzalč,abyste wy panny bUď obětowalh, aneb
k pohaněnj dňny byly.
Theod. Giž prwé řekla gsem ri, že Nůh
na wůli hledj; on gsa wssewčdancj, šnci i mw:
sslenj Uasse. BUdU:li k.tomU přimxrrrm, nuim
za to, že nescsmilnjm. Chcešlť UxčhlawU, aned
rUkU, aneb nohu Utjtť, aneb celé lělo rozsekatč,

to gfau skUtkowé twébo núsilj, nťfoli ale wůle
mé. Gčl chci w Bohu zůstatč, gemu gsem se
zasljbťla, j;;eum swé panenstwj obětowala i fwé
wnšnčmj. Qn gest Hospodin, a podlé wňle swé
občt swaU zachowč:.

Prok. Nepotupug pak tak welicr rodťny
fwé a nrubjhey marnč w pohaněnj, nrboť dle
sxečť dozorce

mčstského

gsi

zrozenč:

wnsoce wcižemi a z neyprwněgssj
ch::lšjš.

swobodně,

rodťny po:
.
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Theod Gá wyznawám neyprw Krčsta
Pana, kterýž mč swobodU a důstognosř dal a
danam, že swaU holUbčci.chrančti bUde
Prok.
Ych gak welice blaUdjš, wčřjc w
člowěka Ukřčžowaněho. Nedomnjwey se, že tč
ťistau žachowú, až do weťegného domu wegdeš.
Za to ode wssech bUdeš gmjna za blúzna.

Theod. Gú wěřjm w Krčsta, genž trpěl
pod Pontským Pilútem, on mne wytrbne z rU:
kaU tčch nepťčxtel, a Uchrčmj mne

posskwrnčnj,

wytrwúm:li we wjře. Geho ale nezapťjm.
Prok. DjaUho gsrm twé žwústúnj po:
slaUchal, a trestům gsem tč nepodrobčl; setrwčxš:
lť w odporU swěm, bUdU 8 tcbaU gako še spro:
staU dčwkau naklúdatť, a rozkcižťzňkony cjsařů,
pňnů nassjch na tobě roykonatť k wýstraze pro

wssecky twého pohlawj
Thcod. Gsem hotowa tělo swé, nad njmž
moc maš, ti wydatč, ale nad dUssj mú Bůh
gen moc
Prok. Polťčkugte gi notně ařekněle: Ue:

bUď tak hlaUpa, alr gdčaaobětUg bohňm
Theod. Bůh wj, že ga anť obětowati,
anť ďňblům klanětč se UebUdU; neboťBůh mým
spomornjkem gest.
Prok. Blúznčwú, teď pťinmčlaš mne, že
tč, UrozenaU pannU, w hanU UwrhnaUtčatéto
lůze wydatč musjm, kteraž na twůg saud čeka

Theod. Boha wyznawagjc, neǧsem blú
znem, a co ty hanbaU nazýwaš s.laUžj mi ke
cti a k čdččné slawě.

Sw. Dpdomuš dce
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Prok.
Gčž tč déle ssetřiti UemohU, alr
wykonúm na tobč zňkony cjsaťskée Domnjwage
fe, že tč pťemluwjm, snňssel gsem tř: teď ale
kdhbych délr tč sselřčlč chtěl, prowinil bych sr
protť rozkazům cjsařským.
Theod. Gak ty se bogjš, a co ti přikčl:
zčmo wykonati se snažjš; tak gčx také wčrnosť
BohU zachowati dychtjm, bogjc se prawým krú:
lcm pohrdatť.

Prok Swým wzdorowanjm potupUgeš Za
kona nesmrtelných cjsaťů, a Ume rafmčř držjš
za blazna Hleď fe, ať toho nepykčlš. Třť dny
dňwčxm ti Ua rozmysslenaU. Nle přisúhňm tť,
že, Ueswoljšlť, do weregného domU tč odwedu,
aby wssecky ženske to wčdčly, a twau sskodaU

sr kaly
Theod. Ziwť gest gesstč starý Bůh, a len
nedopUstj, abych ho žapřela J gsem holowa
swé tčlo li wydatl, aUť pro mne t ko tři
dny gčž Uplwnuly. Čiň medle gak fe tč ljbj.
To gediné tě prosjm, zachowen mUe Ueposskwr:

Učnu tak dlaUho aspoň,

až saUd UadrmeaU

wyneseš..

Prok.

Gč: přikangi, aby Throdora po

třč dny w slussnem wězenj držúua byla. Snad
mrzč tjm, pyfaǧjc swé rwrdossjgnostč, wzdoro:
wati přestaUe. Nikdo gj Učxsilj nečiň, Ueboť po:
chčlzj z urozené krwe.

Po

lřech dnech sedě ProkulUš

opět na

saudu, kázal Throdoru předstawilč, a weceknj:
Paklč gsi se ginak Ufmyslčla, obětUg a pak beze

380

DUben.

trestu domů gdi; setrwúš lč ale w předsewzetj
swém, bez zprzněnj nezůstanrš
Theod
Giž řekla gsem ti a opčt řjci se
nezpččUgj,že KristU gfrm se žasljbila, ččstau zůstati
Kristu gsrm Uččnčla slib a wyznécnj panenské
čistoty, on wj gak čistaU djwkU swaU ochrúnitč.

Prole

Pro bohy! bogjm se, že se pro

winjm protč zčxkonům cjsaťským, budu:li délc
š saudem odklčxdatč. PoUčwadž swéwolně trest
pohančnj wč weřegném domč na sebe gsi uwa:
lčla, modlčxm občtowati

nechtjc, nUže snčxssegho.

Uwidjme, zdalč tř Krčstuš ochránj, gemUžkwňli
w swém zporU trwúš

Theod.

Buh,

kterýž skryté wěci zna,a

wsse wj, než se co stanr, a mne dle zasljbenj
až po tUto dobu neposskwrnčnaU zachowal trn
také ochrúnj mne přrd nrččstým a ohawným lč:
dcm, klerýž djwkU Božj pobančxti obmeosslj.
Po těchlo slowech bola djwka Pcinť na
rozkaz sUdjho skUtečně do weťegného domU od:
wedena.
Wchcizegjc pozwedla očj sw„ých k ncbi

a takto se modlila: thče

Pčma nasseho Zer

Krťsta, přčspěg mi a whswoboď mne z tohoto
hťjssného domU, klerýž gsi Petrowi U wězenj
přčspěl a wyswobodťl geg bez aUrazU; wywrď
také mne odsud neporUssenaU, abp wssčckUčuzřrlť,
že djwka twoge gfem.ee

Gako hladowj wlrč zjralč stčlnjci,

kdo

prwnj toholo berčmka Uchweitj; alex Krčstuš byl
8 pomo.rj fwaU na bljku, a poslal k oswobo:
zenj panny bohabognčho gednoho pančce. Ten

Sw. thymnď :ce
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znage cesty Božj, oblékl se w ssat wogenský, a
gakoby geden byl zlchlčpnij wesscl do komůrky
Theodoťčny; kterúž Uzťewsse ho zarděla fe a
běhala ýo pokogť. Llle mlč:denec prawil: dGá
negsem takowý, za gakého mne držjš. Zewnťlť

gfem wlkem, anťlť

ale berúnkem.

Nehleď na

ssat proti mně swědčjcj. Gč: dle smeysslenj gfem
bratrem twým, a proto přťssel gsem w odčwu
hřjssnjlea, abych tč odsUd wyswobodťl, a wessrl
gsem, abych wyhledal a osselťčl zbožj Boha swé, x
ho, trbe služebnčcč grho, geho holUbťcť. Pro:
měňme ssaty, a opUsť w oděwU tobč orw stra:

ssném toto mjsto hanby a tak naplnjme slowo
aposstola: BUďte gako gú.e l(Gal. 4, 12.)
Theodora swolťla, nahljžjc, že Bůh, genž drnhdy
angela seslal, aby tlamh lwů zawřel, nynj ho
posjlě: w odčwu wogjna, aby swau owčičku
oswobodil.
Throdora oblekla se w ssaty wogenské,
wtčskla přčlbicť w twč:ť,

gakoby

se lčdj stydč:

la, a š sklopenýma očťma š nťkým Uemluch,
skrz lčd žewlUgjcj prossla.
GsaUc zbawena
wsseho nebezpečenstwj, powznesla dUssi k Bohu,
djky wzdúwagjc za oswobozenj. Mlčxdcnrc zů:
stal na gegjm mjstř zaleuklen, přepňsanú mage
bedra a korUml wjtěznau skoro na čele.
Ysi po hodině wessel geden z chlipnjků do
fomory, ale na mjstč panny nalezl mUže. J pra:
wťl k sobč w podiwenj: ))Co pak Ježjš taleé

pauny w muže žmčňnge?e awygda wčn, t.izal
se: deo
pak to tam sedj? kde pak gest Uza:

„
ZZU

Duben.

.

wťenél panna? Gč: slýchčlwal, že Ježjš wodU
zmčUil we wjno, a mčl gfem to, což fnadssj
gest, za smysslénku; teď ale, což těžssjho gest,
widjm; neboť oU zmčnil panml w muže, a gč:
se obč:wčxm, aby mne w ženn Ueproměnil. Qnen
ale mládenec, kterýž ž mčlosii Božj zagataU se:
strU oswobodil, Uezapjral katek swůg, nýbrž

wolal nahlaš:

xMUe nepromčnčlPňn,

alebrž

kornnowal mne a gi; nrboť gč, ťteraUž gste
mčli, Uemčxteche, koho ale múte, toho držte!
Gň tak obdržjm dwogj palmu slúwy, gako pa:
Učckýwogčxk a gako bogowujk pro Krčsta.t
TU rozkčxzal sUdj Udatněho mlúdrncc

pťed

sebe postawčti a télzal sr,ho: gak mU řjkagj?
ktcrýž odpowčdčl: Dydymuš.
Sndj.
Kdo tě k tomu skUtkU ponnknnl?
Dodym. Bůh mne seim k tomu poslal.
SUdj. Powěz, než tč mučitť dč:m, kde

gest Theodora?

Dydym. U Jer

Krčsta, Syna Božjho,

ga newjm, kde grsť; to alr wjm a Ugťstčn
tjm gsem, že slUžebnťcr Božj grst, a žc, poUě:
wadž Krista wyznala, zůstala neporussenaU, i že

Bůh gi Ueposskwrnčnau zachowal
fe stalo,

Protož

nepřčpisUgč sobě, Uýbrž Bohu,

podlé wjry gegj Uččnil gj Bůh,
tom wjš, chrešli se přťznatč

Sudj
Dydym.
oswobozen.

co

neboť

gakož fam o

Z gakého gsi stawU, Dydyme?
Gú gfem křesťanem, skrze Krčsta

Sw. DpdomUe De.

Sudj.
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MUčteruho dwogné:sobnč pro zločin

geho.
Dx,ddym. Prosjm,
wě ti přikč:zali

uččň rychle, co cjsaťo:

Sudj.
Prť bozjch přisaham, že dwognú
sobnč mnčen bUdeš, nebudešli bohům občtowa
ti; neboť gen tenkrate promťUe se ti opowažlť
wý ččn twůg.
Dddym.

Gú tč dokč:žť skutky swými, že

bogownjkem gfrm Boha
kteréž fe mť sřalo.

Proto

swého pro zasljbenj,
uěčnčl gsem ten ččn,

aby ona pannaU zustala, ga wssak Boha, gemnž
se klanjm abych wyžnal. ZUstanUli pewnč U

wjre, pod mukami twými nezahynU

Protož

rychle gak se n ljbj, ččň, neboť ďablům občto:
wati nebUdU, třebaš mne do ohnč Uwrcč kazal.
SUdj. Pro welkaU opowúžlťwost rwan
budťž tč hlawa sražena, a že neposlnssm gsi byl
zčckonů cjsařských, mrtwol

w oheň Uwržen budčž.

Dydom.
BUdčž pochwúlen, ú Bože, otče
Pčma nasseho Zežjsse Krčsta! gessto gsi skUtkem
mým nepohrdl, ale služebnici swaU wyswobodil,
mne ale dwogjm nčxlezemkorunowal.
Když

tak

wynessen

byl

Ua něho nčxlez

smrlť, byl také bez odkladu sťat a tčlo woheň
hozeno.
Tak wyprawugj nčxm lčstčny tyto udčxlosti,
sw. Ymbrož pťčdčxwčx: že prý fwarčc
Theodora, Uslyssewssť,že Dydymuš na smrt se
wywúdj, přčbčhla, za nčho chtjc Umřjti. N tU
prý fe oba o smrt hčxdalč: Dydymuš chtčl
k čemuž
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Umťjtč, že saUd na něho byl wynessrn, Theo:
dora ale zase, že si ho newywowčla, aby za
nj Umjral, leč gen alxy newčnUost gegj Uchowal;
že nechce krwj geho winna bxčtč, a že gen po:
haněnj chlčla se zprostitč, nčkolť ale Umnčenj.
Konečnč stalo se oběma whod, grlčkož sUdj oba
k smrti odsaudčl.

Nozgjmúnj.
Swatčl Theodora i swalý Dydmeš
wolěxwagj se Boha

a Krčsta Pécna

do:

ša swčdka,

chtjce ťečem swým wč:hy a wčxžnostč dč:tč.

Za

starých dob swaté cjrkwe, nebýwalo w obyčegč,
mčmo nntnaU potťebU přčsúhati, to gest, Boha
wssrwčdancjho a sprawedlčwéhoeza swčdfa řečj
a skUtků swých brútč. Tenkrúlr Ulatčlo slowo
che, nežli nynj zčxpisy a úpčsy; kdo něco twr:

dčl aneb odpjral, řeklgrn: ano aneb ne, a co
pťeš to bylo, drželo se za swéwolné Uraženj
gména Božjho a za hřjch. W tom ohledU giž
mnoho se změnčlo a wegdemelč grn trochn mezi
lčd, shledčxme po hřjchn: že mnozj gednaf zleh:
komyslnosti, gednak ze zlostť, gednak žr zwyku,

aneb č špťedloženj Boha a Marčť Pannn

a

wssecky swatě Božj za fwčdky beraU a tjm ťe:
ťem swým lčchým, podwodným, křiwým a lžč:

wým wer

zgednati UsilUgj, gako by Bůh nex

slyssel křčwé gegich řečč, gako by newčťžčl hřjssné

skntky, gako by trestatč gťch nemohl. Q

se brůzněgssjho coš pomyslili,
wssewčdancjho

může:lč

nrž když Boha

béťeme za swčdka řečj a skUtků

Sw. Didmeš :c.
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swých křčwúch ahřjssných, atjm takmřř ho wh:
žýwúme, aby potwrdčl, co fřiwč gsme mluwčlť,
co neprúwč gsme kanlč.
Mr.iz„ po člowčkU
gde a ťxUsseaUzkostj se chwěge, powažUgemrlč,

co

to grst, dUssč a tělo prokljnatč, peklo a tresty
wěčUé Ua se swolčxwati, swého fpafenj i Boha

se odřjkalč, a proč?u

pro mrzkaU lež, pro hrst

prsťč, pro marnost swčlskaU. Nenj sice zakčx:
zňUo ani hťjssno přisahati, gen kdnž fe to dčge

8 pťedloženjm; pro gčstau a žiwaU prade;
pro wčc důležitaU a swalau; kdož ale to činj
lrhkomhsluě, pro wčc nrǧčstaU aneb do konce
křčwan, pro wěc nepalrnaU a mčzernaU ten
Uechť Uwúžj, což pjsma swatci dj:

:šNewezmeš gména Hofpodčna Boba swé:
ho Uadarmo; Ueboť UebUdr mjti za erčrmébo
Hospodťn toho, kdožby wšal gméno Hofpodčna

Boha swého nardarmo.e: (ll. Moǧž.W, 7.)
xPixisahčmj Uechť Uepťčmykagj ústa twá,
nebo množj gsaU pčxdowé w Učm. Gmenowěmj
pak Boba Uebýwey Ustawččně w úsiech twúch a
kgménům Swatúch Uepřčmčssng se (nepřisáhey
skrze Uč): Uebo Uebudeš bez winy od nčch.e

(Sčr. 2.3, 9. 10e)
wSlysseli gste, že ťečeno bplo starým: Ne:
bUdeš křčwč přčsahati: ale splnjš Púmx přjsahu
swé. Nle gúť prawjm wčlm, abnstr Učfterak
nepřisahalč.
Yle bUď řeč wasse: gest qest; ne
ne! což pak nad to che gest, to od zlého (hřj:

ssné) gest.eé (Mat.

5. ZZ. 34. 87.)

dMUž (člowěk), kterýž nmoho přčsahčxna:
Zčwoto Swatých. ll

17
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plnčn bnde neprawostj a neodegde od domu
gcho rčma. anzplnil:lč by přjsahn, hřjch geho
Ua něm bUde, anedbal:li by na nč, hťessjdwog:
Uúsobnť: pťčsahal:li by darebnč, nrbUdc ospra:
wedlněn, ncboť naplnčn bUde odplataU dům

geho.e (Sir. 28, 12. 18. 14.)
O(Zlořcčrnj)

prawj Hospodčn, pťigde do

domu toho, genž přisahč:skrze gmčno mé lžiwť: a
přebýwatč budc u prostřed domU gcho a strúwj
geg i dťjwj geho, i kamenjxgeho.e (Zachar. 5, 4.)

Modlitba.
Učiň, ošBože, wnúď, abychom wždy fwa:
tébo gména Twého se béllč a ge mťlowalť, Ue:
boť neUstaneš ty sprawowati, kteréž gsi w lč:scc

swé utwrdil.
Nmen.

Skrze Péma nassehoJezu Krista.

(To gest modlitba zc msse sw na neděli u. po sw. DuchU.)
Na

dnessnj den přčpadá take fwátek:

W !ltině sw.

Marka Učednjkasw Pctra biskupa a mncednjka u

Sw.

Afrodčsia,Karaltppa
!lgapča a Eusešgia,mUccdnjkůmMPa
nonti sw Polliona mucednska
w WPrUse w Bithpnči sw
mucedUků Patricta ďtskupa, Nacča Menandra a Polyena
urťaďsc (Mxrncoua) w Špaňhelsku sw Prndcncia bč
sknpa a wyznawace. uu W Cersinium fw. Pamsila, oiskupa,

a m g sw.

29.

Žiwot sw. Petra, mUťedeka.
Na U.ew.

Swatý
Weronč.

Petr narodil se roku 1205 we

Gesz

rodičowé patřčli kUkacjřské scktč

Sw. Petr.
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Katharů, neymrzčjmi blUdy nakwassených. Petr,
ač w očitém nebezpečenstwj wězrl, že také swe:
den bUde, nic ménč dčwným řjzenjm Božjm
zachowal se čist a prost od blUdů swých rodi:
čů a ačkolčgen pacholjk, ani slťby, ani rozumowú:
njm, ba anť tělesným trestúnjm nedal se pře:
mlnwťti,
podjl mjti w mrzleýč: schůzkčech ge:

gich.

Qtec chtěge zPetra

mjti mnže Učeného,

posjlal ho do sskoly k gednúmU katolčckémU Uči:
telč, ledež se sedmiletý pacholjk psanj a čtenj Učiti
mčl, wssak mimo wůli otcowU také núboženstwj
fe Učil. Gednoho časU gda ze sskoly, potkal fe

še streycem swým arcčkacjřem, od něhož túzún
gsa, čemu se we sskole naučil, odpowčdčl, že apo:

sstolsiému wyznécnj wjry: :xWčřjm w Púna
Boha Orce wssemohachho, stwoťirrle nebe i
zemč.e lStreyc odmlauwal mu, řlea: že Bůh
nestwořil widitedlný tento swět, anobrž gakúsi žlč:
a prabwtnost aneb ďúbel. Yle Petr stúl na swém,
a že gsnécč mlUwiti a wčřiti nebude, doklúdal.
Nozhorlený strryc bčžel iehned kbratru swémU a
mnohými důkazy mU radil, aby fyna Petra
che do katolické sskoly nrposjlal, že grst se co
bútč, aby gsa dostatečnč wUUčen, nepřestaUpčl
do quwe katolické ku weliké sskodč a zúhubř
blUdU. Me otec domnjwage se, že časem swým

některý arcikarjř hlawu mU žaš naprawj,
Ue;
dbal na řeči bratrowy, ano konečnč syna Pe:
tra, když se ktomu

hodil na wysoleč: sstUdia do

Bononie poslal, bez pochuby w loin aumyslu,
aby si nčgaké slawné gméno wydobyl a kpod:
17ee
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poře blUdU KatharskémU slaUžťl. Bůh Hospo:
dčn š njm wssak zcela gťnak Určil, genž ho až
po tU dobU tak dťwnť chrčxnťl.

Mezi sstudngjcj mlňdržj w Bononči pano:
wala tenkrate neobyčegna mrawnj zkaza, a ma
lokterý

Ussel aUkladů a sjtj,

od zpustlých to:

waryssů rozstawených Než Petr w sebe a we
swaU sle se nedůxocřUge,ohražowal se peraU
wjrau w Boha, a co fe mU podobalo, to také
kžachowňUj čťstoty těla a dUssr obracrl. Zna:x
menage wssak, že nenj bezpečno še sstjry přebý:
wart

bez Usskoženj

a žr třžko aUkladůx.čd hřjchů

bež posskwrněnj Ugjtť, opustčl ossrmetný fwět a
wstaUpťl do zúkona kazatelského, gegž Uedúwno
reprwa sw. Domťnčk zarazťl, a w nčmžu to ney:
krúsnčǧssj owoce kagťcnosti a swatosti se stkwčlo.

Sw.

Domťnik oblékl súm 15letého mlúdencr w

raucho řeholnj. u
Mladý

nowčc počjnal si na drúzr doko:

nalostč taf borlčwč,

rak žmUžčle, že wssťcknčspo:

lUbratťj Uad tjm se diche, za přjklad dokonalostč
ho drželť. Pončwadž se ale posty, ťxdčnjm,l
modlčtbami a gčnýmč kagjcjmi skUtfy nad fwaU
sle mořčl a trýznil, Upadl do těžké nemoci, a

ta ho teprw na prawaU drúhU Uwedla ašhor:
lčwostj také opatrnost spogowati naUčťla. Uzdra:
wťw se zmjrnťl swaU přjlťssnaU horliwost, ze
sice tčlesnost Ua Uždě držrl, wssak také na po:

třeby přčrozenosti slUssný ohled bral, nepozbyl
dostatečné sxly kwykomiwúnj swých powčnnostj.
Z tomu sr také z nemoci swé UaUčil, že Uapo:

S:o essetr.

tom
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gakkoli k fobč přjfný, š kťehkostmi giných

welmi trpčliwý býwal. Geho neywětssj snaha
w tčch letech k tomU čelila,.aby
zachowal aU:
panU

čistotU dUsse a tčld, a prawj fe, že to

ď Božj mčlostj tak daleko přiwedl, že lčlefnčxhUUtj.
nikdý U nčxho mjsta neměla, a že pro zwlécsstnj
čistotU čafem od rozlččxxých nebrsstanů ansslě:

wowňn
gednaU
Komo,
Cécilie,

býwal. Tak k. p. fe pjssc, že se mU
w klňssteťe fw. Jana křtitelr bljž mčsta
zgewila fw. Nnéžka, fw. Kateřčna a sw.
kteréž on nad giné fwaté co šcistupitel:

kynč panictwj rljwal, rozmlanaǧjce

š njm o

wčrrch nňboženských. Nčkteřj zbratřj gdance
mťmo a slyssjre hlasy ženské, žalowalč na nčho
U přewora, neboť pod těžkým trestem žakcizano
bylo, ženskaU osobU do klňsstera Uwéstč. Petr
nechtč

pro

:xoforU wyzraditi,

gakčx mčlost ho

potkala, dmjsto ofprawedlňowčxnj Uwrhl fe na
zemi, ťka: :)že welikým gest hřjssnjkem.(ť Ta
čeč řržela se za wošnčmj poklésku, protož od
přewora trpce pokčxrňn byl; pončwadž fe ale pře:
stUpck che nepředloženostč, než zlé wčlli psxčwi:
sowal, nrbyl ze zčxkona propUsstčxn, alr tolčko
krubémU pokčmj do klčxssteraZesi wypowězrn
a odkeizčxn.

Tak

hle!

skauméc Bčlh

fwé mčlčxč:

ko, a tak rozdjlnj gsaU faUdowé gčho od sau:
dů lidsťúch! Newčnný mej trpčtč gako zločťnec!
Petr podrobčl se rozkažU a wr wssj trpčlťwostť
a pokoře fmissrl,

cokoli se na

Jesi Uwrhlo, danage,
hyna!l,

něbo w klčxssteře

žržahanbenť budaU a za:

leteřjž Utrhagj dUssi gcho a přikryti bU:
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dau sťudem a hanbau,

kteťjž UUxzlého hlrdagj

(Zalm 70, 14) Nn ale Bňh gesstř prodléwal
Urwčnnost grho nq swčtlo wynésti, zkormautila
se dusse ǧeho. QU xořssel gednaU po gčlřjm do

uleostela,aklefna před obraz UkřižowanéhoSpasitrle,
žalostlwř si narjkal: :xCož neysladssj Ježjssč, což
nrznaš newinnost maU? proč dopUstťlš mne nr:
wčnného tak nesprawedliwč odsaudčti?e N tu
slnssel hlaš gako od obrazU Pčmč wychúzčgjcj:
xN což pak gsem ǧčxzlého, Prtťe, Učinil, že mne
Ua křjž pťibťlč? Gdč mrdle a Uč sr ode mne
wssclileé strasti trpčxliwč snčlsseti.š Tato slowa
způsobčla zagatému welčkč zardťnj, ale i welice

ho potčssčla. Teď si žúdal, aby walčla se na
nřho ta erwětssj protčwenstwj, trď č fmrt pro
K“rťsta podstaUpitč hotow byl, aby se gemu tjm
podobnčgssjm stal. Wssak Bůh, :pgrnž mU Ukčx:
zal sauženj mnohú a zléc, obrčxtil sr a obžiwil

gcxg, a wywedl zpropasti zemť.e Geho newin:
nost se pronrsla, načež opťt do klčlsstera Kom:
ského powolein, tam še wssj silaU na budancj
aUřad fazatrlský se pťiprawowal.
Qn držel zahúlkU za pramen wssrho zlé:
ho, drotož se také Ueustčxle zanňssel swatými
pracrmč, a bedlčwč bděl, abw žešdnú zlú my:
sslcxnj w srdri grho newznikla. Mčmo to byl

Uad mer

nňbožný, we wssem proliwcnstwj tr:

pčliwú, ke wssem přjwčtčwý, a mrawů Usslrchtč:
lých a wčxžných.Do něho nenacházela se žeidnň hr:

dost aneb wosokomyslnost, ano taf byl ponjžený a
pokorný, že každémU šbralřj po celý čaš swého

Sw. Petra
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žiwota, š nehwčtssj ochotnostj slaužjwal, nrmoc:
ným wsselčkau slUžbU prokazowal, mrzUtý auu
ťad wrútného dobrowolnť zastčxwal a k pracrm
i neoomrzelegssjm od srdce rúd se propůgčowal,
a ačkoli zaměstknéln pracrmč takowýmť, byl nic
méně wždy w dUssi šhromúždčn a šMarij fe:
dčlwal U noh Pňně, takmčť dnrm t nocj se

objrage swatým črrnjm.

ijma

swalú a giné

nčlbožnč knťhy byly sřúlými grho průwodčjmť,
wxnčchžon čjtúwal, kdy grn mčlpochwjli, šnťmč

se radjwal w nrgistotě, w nich wzč:rmurku po:
těssrnj hledal. Mage nad to od Boha dobrý
wtčp a k Učrnj welťkaU chuť a pilnost neuna:
witelnau, wydobyl si wčtrnj swarém a w Učrnj
bohoslownjm Urobyčegné zbčhlosti, tak že fr kr:
žrl za sklad učenosti a pjsrm fwatúch. Zwlčxsstč
obracrl zřetel na bludy kacjřů, genž trnkrčxte
téměř celaU gťžnj eropu
Učenjm swým méa:
milt, a welmč brdliwě fe kwywrč:crnj grgich

přťprawowal. Co din,

že po takowé přjpra:

wč gsa na knťžstwj poswřcrn, auťad kazatrlský
po wlastrch zwlč:sstčwlaských š nrwýslowau hor:
lťwostj a Užčtkrm zastúwal! Grbo powčst roz:
nrsla fe bržo wdalrké kragr, a kdož bludy wy:
wracrl a čistaU a prawau wjru Krčstowu hlú:
sal, takowý stč:wal sr nčkdy šhon lťdj, že ani
nrywčtssj kostrly nrmohly ge obegmamť, a on
ztlaťenťce wynrssrn býtť musil. Kam přissel,
býwal wždy 8 neywětssj slč:wau wjrún a lid
dral se k nťmu prňwě gako k Nposstolu, ljbage
mu ruce anrb odčw, žúdage požrhnčxnj, přčnú:
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ssege nemorné k Uz;drmeoenjw neboť byl také od

Boha dčwotwornaU mocj obdařenua

takowaU

pozornostj slowa znst gebo pťčgjmal že sr slo:
wa Panč skmečnč naplnčna býli zdala, rkaU:
cj: ))Ne samým chlebem žčw gest člowčk, alr
každúm slowrm kteréž wwchazj ž Ust Božjch ((

(Mat 4, 4) Qn nenraděgileijwal

gakwe:

lčleá potťrba gest k BohU se nawrútčtč a prawé
pokčmj ččnčtč, a pťrmnozj žatwrželj hťjssnjci na
pokčmj fr dč:wagjre, žiwot swůg naprawowalč,
nepčéxtelé se smčřowalč, cčžj žbožj sr nawraco:
walo, flxčwdn odprossowaly, slowem, nowý žč:
wot tam skwjtati Počjnal, ledež sloma geho gen
gedenkreite Zašnčla.
Neménč doožehnúna bnla
také rožmlanňnj
geho ošbllldaři a škacjťč, kte:
řjž nemohaUce odolatč sjle gebo důkazů, žňstUpnč
fe do lúna sw. cjrkwe nawracelť, žrljce, žr tak

dlam)o od pramrne pranoébo žiwota, od swaté
cjrkwe wzdcilenť bylč
d?ln gak krčtsné ndhn
zwcstugjcjch pokoǧ, žwrstugjcjch dobré wčcč((

(ij
nge

10 1!5) dBlaboslawený, kdož wmora:
sprawedlnost UchUnoslaUchagjcij (brdlč

wénm poslanchačč).(( (Sčrach 28, 12.)
Tyto wýborné nňsledky nepřčpčsowalPetr
swé horlťwostč a Učenosti, anč fwalémU obco:
wčxnj swěmn, nýťxrž mťlostč Božx„ dobře mčda,
že anč trn, kdož sstčpUge, nčco gest, anť ten

kdož žaléwň: ale Búh, ktcrýž zsůsi dčlwň. Z
té přjčiny držjwal srbe wždo gen za mistrog
mčlosti Božj, a prosil Hospodčna„ abo mU dčxti
rxičil dUcha apossrolského, poslUchačům pak wňli

Sw. Petr.
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powolnau, a cťlliwé ocholně srdce ku prawdam
Božjm, da třeba:li, aby i mUčedlnickau korum:
mu připrawil. Za to býwala š njm milost
Božj w každě době, a diwotwornč řečem geho
rňznosti a sjlh dodúwala.
Tak k. př. hčxdal se
gedenlerúte w Mediolčxnč šgednjm arrikarjřem o
wjru u pťjtomnosti duchowenstwa, auřadnjkň a
drahného množstwj lidU. Hčxdka trwala dlaUho
na den, tak že nesmjrným sluneénjm horkem
wssťcknčpřjtomni mořeni byli. TU were onen
arcileacjř: Prlře, gsili tak swatý, gak hlaUpý tento
lid o tobč plňcéa, proč nechaiwčxš ge tolťk slUnečnjm

wrdrem mUčťti a nrprosjš Boha, aby nčgakýxn
mraičkem ge zastjnil? Sw. Prtr sljbčl to wdú:
wčřcxw pomoc Božj, pakli w lůno sw. cjrkwr fc
nawrňlj; a wstaupna na powýssené xnjsto pro:
sil Boba, aby krozmnoženj a k ulwrženj krčx:
lowstwj nebesleého oblakrm před slUnečnjm we:
drrm slUžebnjley swč zastjnil. Y hle! byl wy:
slyssčm. chsmjrný plrš powstal u katoljků, množj
kacjřč fe obrčxtili, an zaš gčnj gako drnhdy Fa:
rčseowce se zatwrdili, magjce oči nrwidčlš, uossi a
neslysselč.
Nepsejtel lčd.ský wida, gak gedna dUsse po

drubé přiččnčnjm Pelrowým žklcper geho fe
wyčjrei, lak na swalého mnže se žašlil, že grg
bnď w blud Uwrhnami aneb usmrtťli Užawťel.
me:kal
mu rozlťčmi poknssrnj protč sw. wjřc
a wrlťkúm aulokem naň hdml. Než Petr šbě:
blý ,qfa na cestč dokonalostť, brciwal w čaš po:
pokussenj wždy swé autočisslč kmodlilbécm, a
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tak wždy :zabanbeni byli a zastydčli se, kteřjž
hledali mU zlčho.(( (,Žalm 70, 24.) Když ge:
řrnkraite w podobné polťebč přrd obrazrm No:
dičko Božj kleče se modlčl, Uslyssrl slowa,

Krčstuš Pčm kPetrU

ktrreiž

aposstolowč byl drubdw

Orawil, řka: oGčxť gsem prosil za lebe, abU ne:

šbonula

wjra lwú,e

(LUk. 22, 82.) a pokU:

ssenj geg lmed minulo.

Nemoha knjže lemnosti prwnaU wer Pe:
trowU wywrcitilť, Uzawřrl geg skrze bludaťe, swé
přjwrženre, zahUbťti. To se gak nčxslčdngestalo.

Swalý

olec Jnnocenc lsi.

patřčl bolrstným

srdrrm, gak kacjťstwj hnusné nowěgssjch Mani:
charů Uod rozličllými gmény Ukrylo, zwlšsssč w
sewčrnjch Wlassjch ossemelnč fe zmúh.i.
Nbo
tomU pťjtrž se stala, a swůdnictwj facjřstčmn
se konec a cjl položil, wosjlčmi bnli že žěekona
fažalelského, čili Domčnčkčmstého, žfussenj fněži,
ktrřjš by na wssech stranúch proli lčm blUůům

steilý bog wedli.
slčxn, gednak

Do MediolanU byl Prtr

po:

že tam takměř blUd sjdlo mčl, a

podporowún obecnaU mocj byl, a gednak žePetr
w lom bogowčmj byl neyzběhlrgssj a neoobrat:
Učxǧssj,a giž od mlúdi wřdčl, gak auskočně li ka:

rjřoxoé pjsma fwalň kfwénm mjnčxnj a blndu
natabowalč a kraulťli. Petr ugal se swčťeného
anřadU wssj silau, blUdaťe wssadh swan wýmluw:
nostj a ostrowtipem poljral, anťž oddrchn a odpo:

činutj gim nepopťege.ij
sobčx w takowé

mjře,

wssak popudil gťchoroli
žc se Usnesli, gcg

stňg ro

siňg ze swčta zprowoditč. Pelra to ďútxelskéufne:

Sw. Petr.
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ssrnj tagno nrťxylo. Na KwťtnaU nrdčlť, 11
dnj před swan smrtj, žřegmč sr o tom na lea:
šatelnčcč pronesl, ťka: že ho nenj tagno, že se
karjřč na Usmrcenj geho Usnrslč, č saké gčž wra:

ha za welký penjz nagalč
xNechť dčlagj ro
chtřgj,e doložil pale, dzagťsté kusj, žc po smrtč
mnohem wjre proti nťm bogowatč bUdU, než za
žiwobytj swého.e Nato obeslal kU nedčlč pro:

wodnj

nčkteré přrchowawače a podporowatele

kacjřů, odessel do klčxsstera Komského, chtčge
tam přeš swéerkozůstatč. Co on zatjm w Komo
dlcl, Usnesli se w skUtkU kacjřowé, žc ho, až

se wracetč bude, žawraždj. W sobotn před pro:
wodem wracel se, prowňšen bratrem Domčnťkrm
opět do Medčolanu, an ho wrah geden, gménrm
Karčnuš, núhle přenadl, a mňchage po něm mc:
čem, napolo mrtwěho ležetč nechal. J bratr
Dominčk, genž kwjlenjm crlé wůleolj byl naplnčl,
tale welťcc raněn

qest, že po několčka dnechdUssť

swan wypUstil.

Kowž se Petr trochu zpamato:

wal, počal odřjlečxwarčxWčřjm Boha, čemUž sc
w dětských letech byl naUččl, a smoččw prst w

krew swaU, napsal na zemi: :Wěrjm w Boha
Qrce.e Zpožorowaw to wrah, probodl ho prň:
wě, an řekl: xPane! w rUrc twé poraučjm
dUssi swau;e a na to odebrala se dusse geho
w frage Urbrskc:,6e Dubna 1252.
Petr bwl trnlerčltc 47 lel stňr. Tčlo mU:
črdnjka Božjho bylo 9 neywčlssj slčxwaU do
MedčolanU přenesseno a w kostelc Domčnťkčm:
ském pochowcino.
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Nynj fe. wyplnčlo, co byl pťedpowxřdčl, že
po swě smrti nmohem che kacjřstwj bořčli bu:
de; nrb množstwj kacjřů wčdauce diwo, kteréž
se U geho hrobU staly, wrňtilo se do lůna cjr:
kwr katolčcké, naťež i papež Znnocrnď ss. za
swalého geg wyblúsil.

Nozgjmúnj.
Tak gak si sw. Pelr

nařjkal, proto že Ue:

winně ksxťwdu trpělť mnsil, tač my tafé často
reptčxwčxme ťjkagjce: Ych kdobychom wčnni bylť,
gak rčxdi bychom wssrlčké Uebody w prorčwen:
stwj i pomlUwU a Utrlminj nesli, alr Ucwinnč
tolťk kičwdy š trpčlťwostj snňsserč, lo Bůh anč

nčžadei, ba ani žadalč Uemůžr

Jpohlédni

pak

člowěčr Urtrpčlťwý Ua Ukťčžowaného Spajltrlr,
a ťeknč, co QU prowinčl
že pťibťt gest na
fťjž? u uo Gsi Urwťnnčgssj,než Bňh twůg, gsi

swčtčgssj nežli Swatý swatých? N ay Bůh twůg
rrpj, a trpj pro lebr a za lwé hťjchy, a ty
psed geho twaťj Uečistý gsa, necbrčlbyš txochu tr:
pčtx“? Djš že Ueminnč trpjš MožUo, ;r tolile
winen nrgsl, gak snad Umohý gčný člowčk alr
čjm erinnčxgssj gsi, tjm to protebe grst welrb:
Učxǧssj,že trpjš;

a řrkUi sčxm, gakú aš

bnla bu

to črst, gaká zčxsluha, kdybyš wčnen gsa, prori:
wenstmj snčxssetčmUsileě :Gakň gest slňwa, pjsse

sw Prtr (1 Prt.o „, 20) gestlťžehsrssjce trrsty
massjse?

ale gesťlčžc dobsxe ččnjce tdpěliwč smi

ssjtr, tať gest milost u Boha.e

delw

Spasitel

lwůg křjž na horU Kalwarčr wlrka telxe poprosil,

Šw. Petr.
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abyš nm nestť geg oomobl, wjm zagčsté, že byš
ro š welťkaU radostj a ochotnostj Učťnil. NUže!
proč tedy neneseš leťjž, kterúž na tě Bůh twůg
wložil genž proti ksxžji, kteaúž KrjstUš Pan
nčsl, gen lehaUnký gest Q gak asi byl byš se

chowal kdnž by tť Unjm korunowali a bťčo
wali, an nynj anč toho neymennjho ponjženj
nesnassjš;

gak byš se asi byl chowal, kdoby tč

bylť spjlali a utrhali, když nynj anť slowjčka

mažlťwého netrpjš? Či snad mnjš že krjž
gen pro Wyfupirele twého nalržj, tobč ale gen
weselj a rozkoš? Než pjsmo swaré dj:
xNenjť učednjk nad mťstra, ani slUžrbnjk
nad púna swého, dostiť gest Učednij, aby byl
gafo mťstr grho, a slUžebnjk gako pňn geho.e

(Mat. 10, 24. 25.)
))J KrčstUš trpěl za nč:š, waim požůsta:
wiw pixjklad, abhstc nčrsledowali sslépěgj gebo,
ktrsúž l!ťjchn anččnčl, aniž gest lest nalešena
w ústech gel,!o;

ktrrúžto

když mu zloseečťli, ne:

,;lořeččlzase: když trpšl, nehrošil:

se saUdjcij

ale wodňwal

ho nesprawedlťwě.e (1. Petr 2,

2j. uu 23.)
nZúrný zwúš nrtrp gako wražedlnjle, aneb
žlodčg, anrb žlolagce, aneb žňdostiwú csžjchwčcj.
Gestliže pak kdo trpj, Uestnď se ša to, ale osla:

wug Boha w tom gménU.e (l.Prt.

1, 15. 16.)

Modlitba.
Wčdjm Tě neotrpčliwěǧssj Jež jssť, žr mU;
gsi bolestj, slyssjm Te čkachho:

n.ďřdo chce přťe
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gjtč za mnaU, wezmť kťjž swůg a nčxsledUg
mne!e J chcč wzjtč fřjž swůg, chcč gjti za te:
baU, wčda že nad sjlu nebuťxeš mne zkaussett.
Ty znčcš co sjla mú gesť, znčxš břjmč howčxdka
swého, čjm gčx pťed twčxřj TwaU uččnřn gsem.
Qd Tebe, wjm, žeowsse přichčxšj dobré i zlé,
chndoba i wznessenost, a grstlsže dobré wčxci
bralč gsmez ruky Twé, zlých nroč bychom neořťgj:

malč? Twůg hnřw, b Pane, ponrsu trpčxlťwě,
neboť hťessil gfem Tobč, a dausúm, že až po:
kčxrňn budn a se nanrawjm, opčt mne na mč:
lost přťgmeš a žčwol dúš wťčný; ktrrýž gsi
žčw na wčkh wěkůw. Nmen.
Dneď se také swětjr Na ostrowě Chpru sw. Tdchika,
Učednjka sw. Pawla. u W Cirtš w NUmťrň fw. bťskupů a
mučednjků Aǧapia a Eeknnda Nemiliana, woga“fa, Tcrtully a
Bntom“e, ranen. uu W Brřlti smu Paulťna, oťslenpaj eu W
klássteře Klunťaccnském fw. HUǧona, opcxtad u W klásstcřc
Moliďmenském (moleďme) sw. Rotxcrta, prwnjho opata Cister:
ského a m. g. sw.

30.

Žiwot sw. Kateťčnh Sienskě, annh.
N. lMe

Sw) Kateťčna narodťla se roku 18:17 w
Toskanském mčstč Sienč aneb Seniš, odkudž
se nazýwčx Sienskú aneb Senenskei. Qtec gegj,
Jaknb Benťnkafa, byl barwjřem, muž nad mer
trpčliwý a rozssafný, ktrrýž w domč na dobrý
pořúdek dbal, a an scim nikdý se neraUhal,

Swj Kateřina.
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také nčerý xxanbňnj nrtrpěl.
Přčtom bnl wždy
myslč wesrlé, ke wssem wljdný a k službeim

ocholný. Požehnúnj Božj bylo š ujm oěčtě.
Gcho manželka, Lapa nazwan.i, bwla malkaU
Uět a dwadcetč

dťlj,

mežč Učmčž Kateťčna

še

srlťrau Johamxau předposlednj bnla. Taleé Lapa
byla žena wýbornú a bohabogUée. Qba rodč:
čowé dalč si na dobrém wnchowčxnj četné
swé rodťny wrlice zňležetč, gčž od autlébo wčkU
ku kčxznč a búznč Božj gč wedauce.
Kaleřčna
solwa žč se gj rozum wywčnul wynčkala nad

bratry a nad sestryazbožnostj, rozumnosij, a
stala

se mčlčačkem netolčfo rodččú a přjbuzen:
stwa, nýbrž téměř celého města, rak že zřjdka
ledw doma zůstčxwala, anť kdo knim na nčx:
wsstěwu pťčssel, prosjwal o powolenj, co ange:
ljčka kreisnau a newčnnan holěččku š febau wzj:

lč a š nj se wčsčlitč.jTeprw pčllet stareigsaur,
nawyfla si gčž poždrawenj angelské často a š
welfau wraucnostj se modlť:č, a kdykolč se gj
udéelo gjtč po schodech nahoru ančb dolu, kle:
kčxwala na každém sťupnč modlilbččku tu od:
ťjkčxwagjc.

Když Kateťčna asi 6 roků doseihla, na:
wsstjwčla še starssjm bratrem Štčpcinrm frstrU

Bonaoentum

gťž prowdanan.

Wracugjc sr

domů, poždwčhla očj swxšcl,l a w tom Uzťela
nad leostelem Dominčkeinském w powřlsxj Krčsta

Ježjssr w odčwn papežskénxna stkwostnémtrůml

fedjrjbo, an Z aoosstolé Petr, Pawel a Zan
kolem nčho

stogj.

NčrbožnaU

myslj

Utkwělo
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oko i srdce gegj na Kristu Zežjssi, kterýž pťj:
wčtiwč se Usmjwage, gi, žehnal. W rozkossné
to widěnj zabrala se tak hluboko, že bratr Šlč:
Učm ňúsilně gi dúle těchnauti mUsil. Gakoz
hlpbokého sna procitnUwssi, prawila k nřmu:
:Q kdybyš widťl, co gú gsem widčla, newytr:
howal byš mne,(( a opět upřela zraků swých
na to zgewenj; fdyž ale giž bylo zmišelo, dala
se do hořkébo plúče, že se o lakowau rožkoš
swéwolně nťiprawila. Ze to widčnj nebylo gen
pauhé domnčnj dčtské obrazotwornosti, Ukúžalo
sr na nňsledcjch, anťKareřčna od té dotxy šsrla
se zmčnsla; teď nebylo do nj nic dčtinskébo
wjre, gen dospčlý rošnm a maudré předloženj.
Zanjcena paprsslkem lúsley Božj, wyhledúwala
teď mjsta skrmčx, aby

se bez překúžky modlťlč

mobla, mluwčla mňlo, utrhowala si spanj, ko:
nala rozlččné kagjrj skUtkU, a ostatnj dčtč, kdož
se okolo nj fbromúždilo, k podobněmn žčwobytj
dobrosrdečnč wzbušoxoala. Ziwot sw. otců na
paussljch ťU podiwu mosl a srdce gegj šaUgj:
mal, tak že gčch nč:sledowati si Usmysllla, a
opnstčwssi domow, w gakési gesteyni ža mčstem
sr derýwala.
Gsam wssak z bůry poučenú, že
nenj wůle Božj, abh wedla žiwot osamotnčxlý,
naxor.iltla

fe o:dčxt k rodičům,

ť“teťjž Uččrhož o

wssrm tom newčdčli.
,
Nťozi tjm doseibla scxdmého rokU, a šanj:u
cena gsauc neywraucnčgssj lúskaU kU KristUJr:
žjssč, od něhož sc řowřdřla, že mu staw pa:
nický nad giné milý gcxst, složilq slib Ustawččné

Sw..tkaseččiuma
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čistoty, prosjc pokorně matky Božj, ktrrúž přwnj
mezč wssemi ženami ponenstwjm se Bohu za:
wč:zala, aby gi wzala pod ochranu swaU a še
synem Božským zasnaubila, slčbllǧjc, žr co žťwa
gťnél,w ženicha mjti nechce. Qd té doby rostla
kU podiwu w csnostrch, nemagjc žčxdnéhoginého
mosslenj, kront Bohu se ljbiti, a grmu tčlrm i
dussj slanžiti. Q slťbu geǧjm newčdřl nčkdo.
Tak dosčxbla wěfu dospčxlého, a rodičowé
giž pťemewssleli o zasnanbrnj geǧjm, nrmčdancr,
žr sr bwla KrťstU Jržissi zasnanila.
Tch au:
mysl žpůsobil gj mnobo bolrstj: grdnak nechsčela
pro welfau Ucliwost rodččů sioúch zarmautitť,
a gednak byla bolowa i žiwota Uro swůǧ slťb
nasadťti. W té tjfni žmnožťla swé fčmj a mo:
dlčstxn o pomoc a ochrann Božj;
ť mobla
žaǧčsté S,Žalmčstan Pčmť ťjkati: !,TU gsi (Božr)
obrámce můg a antoččsslč mč: Bůh můg daU:
fati budu w tebe. (90, 2.) Na trbrť qsem u:
wržeUa hned še žiwosa matky mé. Neodchň:
zeož odemnr, nebo fauženj welmť bljžké ǧrst,
Uebo nenj, kdoby mč zpomobl. (21, 11. 12.)

Wyslyš, uš Bože, modlťst mau, a nrpohrdep
prost mau, pozoruǧ mne a wysloš mUe. Kdo
mč dč: křjdla gako holubťci, abych žaletěla a od:

počinula? (84, 2. Z. 7e) Na mnrť gsau, ú
Bože, flčbowčtwogj, kteréž wyplmm. (58, 12.)
SmčlUg fe nademnaU, Ueboť grst mnoho wúl:
čjcjch protť mmx.,š (Tamtéž

2. Z.)

J bogowali skutrčnč nrnon proti nj;

ne:

boť rodičowé widaUcr, že Kateřťna nrchce podlé
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swěta se udwosxitť, wzali aUtoččsstč k dceťč Bo:

nadentUťe, giž Kateřina co neysrdečněgt milo:
wala, zdali by nemohla gi na gťný aUmysl

pťiprawiti.

Bonaoentura

radčla gj tedy, aby

k wůli rodččům trochu se strogila a podlé grč:
ných dčwčat fwého stawu se řjdila, že proto čč:

stotu nasadčti nemusj a t. d.
Newinnú djwka nenadagjc sc nččehož žlé:
ho, počala se trochu strogitč, a ménč giž lidj
a swčta se strančla. Brzy wssak hořce swé po:
wolnosti Uyleala. Smrt, sestru nedlauho po réto
radč

přč porodU zachweitčwssj, gesstě w kwčtU

lét gegjchj, odhalila Kateřinč zňclom: 8 oťj a
Ukčxzala gj swět w neymrzěj naholč. J odlo:
žiwfsi okamžicč wesskerau ozdobU, zpowjdala se
w hořkém plčxči z powolnostť

swé gako zhřjchU

neywčtssjho, Uařjkala na sebe, že chr sestru než
Boha milowala, a strogenjm tčla, brzce gfaU:
cjm potrawau čerwů, mnoho hodťn promařila.
uu Gest to wěrU welkú pťewrččcenost, ssat za
předmčt chlauby mjtť, grssto by nčnn měl býti
Oťcdmčtem zahanbenj, do něhož, wyzuwsse se z
nrwinnosti, Upadli gsmc, tak že nahotu swau
odčwcm ukrýwati musjme. Nebyloby slussnčgť,
abychom leagjcjm úmyslcm gen w oděw fprostý
se oblčxčelč? :Kdož se strogiti chceš, ozdobug
dussi swau ctnostmč. Qdčwcm

nechlUb se nikčxý,

ale wxbciznč Božj buď chlauba twá.e

11, 4u9, 29.)

(Sirach

Kařeřina sr nynj nawrčxrila kprwnčgssjmu
žiwotu.
To bylo rodččům gcgjm ncmčlé, genž

Gw.Kateťiua.

poznowU na ni domlaneinjm
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i wyhrůžkami

naléhalť, abn si konečnč gakéhoš ženicha obljbť:

la. Qna ale se pronrfla,
muže newdú, a na důkaz i
ostřjhala. Nozmrzelj rodiče,
mi nč:božnj, npnj twrdč š

že gaktčšiwa sr za
pčkné wlasy swéxsi
ač ginak byli wel:

nj zachňzeli, těžké
prňcr Uflčcdali a žňřného časU k saUkromUým
modlťtbčnn a k rožgjmňuj nepřcilč, nýbrž propU:
stťwsse děwečku zr slUžby, gj wsselťké hnUfné
kUchyňské prúce odkeizali.
Kateřťna přewšala Ž radostj wsseckn prčlcr

a š neoblomenau tichostj snňssela rodťčůw trpké
wýččtky, bratřj a sester domluwy, ostatnjch pak
lťdů posměch, a tjm tak na dnssi se sesjlťla, že
co gj býtť mělo kporňžce, kwjlčzstwj gi wedlo.
Ztrčxta samoty byla brzh wynahražena tjm, žr
si w útrobč swé komůrleu saUkromnaU wzdělala,
w njže sr wzdor wssem pracem tělesným neUstét:
le š swým chotčm nebeským, Kristrm Ježjssem,
objrala. dBůb nme naUččl,e pjssr o tom, xw
dussč si pokogjček wzdčlati,

do

nčhož bych se

mohla Uzawjrati, a sljbťl, žr mi w něm do:
pťege takowého mjru a ticha, kteréž žňdnč: strast
žrussťti 8 to Uenj.e To samé radjwala swémU
dUchownij zprňwci, mnohúmť pracemi zane:
ssenémU, řkauc: aby si wzřťlal w srdcť poleogj:
ček a nikdú z něho newychňš;ell xeNemůžeš

wždy,e pjsse o tom dale, dnemňžeš wždy ze:
wnčtť.o samolě bútť, ale wnčtřnj samotU dUsse
wždy maš zachowúwati a Udržetť. Tak obco:

wala Kateřina před twňřj Božj w newinnostťa
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swatosti, a abo tjm ěčlegi a ochotnčgť prňce
Uložené konala, přrdstawowala si, že neslaužj

olci a matce a bratřjm, alrbrž Kristn Púnn,
Mariť, swaté geho rodičce a aposstolům. m
Kdobychom také mh swaté to umčnj znali, w
saufromnostč

dusse swé š Bohem

stčxle se obj:

ratč, a prňce nasse pro Boba a zlčlsky k Bohn
whkonňwatť: požjwalč bychom tafé zagisté po:
kogr, gakýžby žčxdnčxnrhoda zkalčtč š to nebyla;
nasse nrčxce bhly by Uožehnánh, netoliko nwnj,
nýbrž ť w budaucnostč, gelčleož bo se w Bohu
ťonaly. Nasse ncdbalost zbawngr nčxš mnohých
pofladů dnchownjch. !xPl:otož bratřj, buďte stčxlj
w djle Pcině mždwcky, wědauce, že prčxcr wasse

nenj daremnú w Pčmu.e (1. Kor. 15, 58.)
Wytrwalost

bohaboǧslé panny fwjtčzčla ko:

nečně. Qtec dčuoal na nč častčxgť oozor, kdož
prčxzdnéa gfanc prčxcr, w kantečkU klrějc se mo:

dljwala, a několtkrútr sparřil, an bolnbčce nad
nj se wšnňssj, ž čehož saudčl, že Duch swatý
we wssem ǧč řjdj a sprawnge, a žr swaté tau:
ze grgj déle protčwowati se nestj. Dal gj rcxdy
anplnan swobodu, dle ljbosti swé nčxbožnémyslč
bowčeti, wykňžal gj komůrku, kdržby fe bez pťe:
kčxžfy modlčla, a celau lúskn gj žaš nawrcitťl.

Gcbo přjkladU nňsledowala ostatnj rodina, pře:
swědččwssčsr, že gedšné š wnnknmj Božjho ge:
dnčx. Teď pronefla se také Kareřčna žťegmčx:
že si Boha, Péma nebeš č žemě, za chotě wy:
wolťla, a že trdy o Uozemsir“m sňatkU ničrhož
slysseti nechce. Qd té doby se taleé nikdo neo:

Sw.Kateřtna.
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gsaUc wsscech překúžek, o zčxwod

žiwot wésti welmč tčchý a kaqjcj,

tak gak horach lúska k tomu gi pndila. Teď
negjdala che jmasa, ani nepjwala wjna, a od
dwadcatého roku odřekla se č chleba Koťjnky
bnly reď grgj potrawaU, ččsta woda núpogem,
holác zemč ložem, spanjkratčnke bedra geǧj swj
ral železný řetčš, a aby tčlesnostč znčku nedala,
bččowala se třčkrúte ža den až do krwe. Wtom
čase wstaUpjla řo bratrstwa kagjcjch sester sw.
Domčnčka, k čemuž gč zgewrnj se tohoto swa:

tého pr,;budilo.

er

tč doby, co na se wza:

la odčw Domčnikúnsiýe ždwogila fwée kúnj a
wedla tak tUhý žiwot, že gen zč:žrakem Božjm
na žčwč žůstala.
Celú tři léta strúwčla o fa:
motč w swém pokogjčku, 8 žčxdným nic nrmlu:
ch, mimo še žpowčolnjkem, a nikam než do
kostela newychúžegjc. Pťi tom byla pokornčl a
poslussnč:, zwlússrř fwého žpowřdlnjxka, žetakmčř
od nčho žúwisela a gen gedčné slowo postačo:
walo, že pťetuhé swé kúnj Umjrnťla. Poslu:
ssnost zagxčsté lepssj gest než občtč, a wesskeřj ka:

gjcj skUtkowé žustawagj bez owoce, paklč wnčtř
nj člowčk wyšssj wUlč se nepodrobllge a swé

wlastnj fe neodřjka :deo

nema žiwot lňfky,

prawj těxž swatéc, dten podobú se we swém ge:
dnčmj ženč, mrtwé dčtč rodjcj. Chcešli dle přj:

kladU Spasitele wůlč Božj plnitč, w nčmž spa:
senj twé zúležj: potřebj gest, abyš na prosto w
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ničem na wůli swaU nedbal, gj se odřjkal a
potlačowal; neboť čjm wjre súm sobě budeš
Umjrati, čjm pilněgi od sebe wymjtatč, rož
lwéhlš grsi, tjm wčtssj hognostj Bůh w tebe
bude Uoklceldati, což grho gest.e
Pekelnj angelé hledčxlťše zúwisťiwým okem

na pannU, co andělččstau, anaž se dennčxwjre a
wjre k Ucbefům bljžj, z nichž oni samť pro
brdosť swaU šwrženi bylť. Protož z ťxodusstčnj
Božjho wssrmožnč se roynasnažowali núpodobnč
ǧi šwrhnaUti a ponjžiti. TU stawěli gj dřed
očč dusse oplzlé obrazy, až hrůšno na Učxse dj:
wati, tU zaš hrdčl a wysokomyslnčl mysslenj, a
nUtili, aby Ustčxla konečnč od taleowého mrtwe:
nj sebe, že wsse marné a zbytečné grst. Sčlm
Krťstuš, zdúlo se, že choť swaU opustťl, anť te:
mnčx raUsska ducha gegjho zastťela, Uťeřesslč:
útčcha ze srdce zmizela, a gakúsi wlažnost na
mjsťo prwnčgssj horaUcnosti a trudnost na mj:
sto weselostč staUpčla. erikčx byla ta pokussenj
a swodnú; než swatú bogownice neustěxla, ale
zdwogiwssi swé modlirby a kúnj, daufala pe:

wnč ro pomoc Božj, a tak dlano

k Bobu

wolala, až gi wyslyssel a od pokUssitelů pekel:
njcb na wždy zprostil. Neb zgewil se gj Kri:
stUš widilelně, w gasné zécři Ua kťjži pně a
krwj celý zalčtý, a wece: :Wiz, dcero mň, co
géc pro tebe gsem trpěl, nebudiž ti medle pro:
tiwuo také z lúsky kr mnč trpčti.e dN kdeš bn“l
choti můg,e tčxzala se Kateřinae, lčxskau oplý:
wagjr, :kdeš byl, když srdce mé tolika oplzlost:

Sw. Kattťjna
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mi bhlo pokausselw?e :aGú byl w srdci twém,
mčlú Kateřino,a odpowčdčl on. xaLl gak mohl

gsi, Pane, w srdci mém pťebýwati,e túzala fe
opčt swatú pamta,e gessto tenkrúte tolčkerým neřú:
dem a oplzlostmč přeplnčno bylo ?e :Což mělaš
w tom pokussenj šaljbenj?e jotúzal se gj nynj
Pčln. OZ nťkoli, nemčla gsem w tom zaljbenj,
ale nesmjrnau bolest gsrmtrpčla,e prawila ona.
o?l to rwú gest zeisluha,a odpowědčl Krčstuš.
))Gú pťebýwal w srdci twčm, gú djwal se na
twůg zúrmutek, když gsi se nemohla nečťstých
obrazů, protť wůli twé powstúwagjcjch, zbawťtč,
gú tč fjlil, abyš nelelesla, a brčmčl tč před neo
pťútely twými, a když gfem tč zkusil, oswjtťl
gsem tebe opět a zahnal pokussenj. uo Kdo
zlým mysslenkúm odporuge a UelibUgesi w nťch,
ten nebýwú gčmi posskwrnčn.e
Po tťech letech bylo sw. panně zgeweno,
aby giž mezi lidi ssla, a gčm w poloťe a w
lúsce wsselikau duchownj a tčlesnaU slUžbU pro:

kazowala. Kateťina gfauc wdččnú za ochranu
Božj w neytužssjm bogč, bez odkladU wůlčBožj
wykonúwati se gala, ani přč Ueymenssjm neo:
ansstjc od Ueustalého obcowúnj š Krčstem Péc:
nem w frdci swém. Téhož časU rožnrmohla fe
dčwečfa, a tu přewzala Kateřina wssj domč:cj
prúci na febe, obzwlňsstč wssak ugjmala se ne:
unawenau lčxskau chUdých a chorých, gež dle lj:
bosti podporowatť Uúbožný orec rúd powolčl.
Neyprwé pečowala o stydlčwé chudé po domjch
a o takowé nemornč, kteřjž ode wssech byli opU:
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sstčni. Hospodčn oka;owal zgewně, gak mťlé
mU gsau ty tčlesně skutky milostdenstwj, an sr
negedrnkrčltew rUkaU gegjch pro chudé Určenú al:
mUžna dťwotworně rozmnožila, a zdrawj se gj
nawracowalo, když gsauc nrmocna, nočnjdobaU,
aby gť žúdný newidčl, chudým potrawn aneb
gčné porřcbnostč donéstť chtěla. un Pro obsta:
rč:wúnj nemocných leonala skutfy k wjťe uepo:
dobné, přemňhagjc wssj ossklčwost č nrwdčk a
Utrhúnj chorých.
Gakčxsi wdowa w StčUě, gménem Tekka,
byla malomocenstwjm po relém !ělr tak welsce
osypč:na, že ža mčsto wostěhowatť se lnusila, abw
se č ostatnj

lťd nenakazťl,

kdež gč nčkdo obslu:

howali nrchtčl. Sotwa že to Kateřťna Uslosse:
la, pomoc swaU gj nabjdla a dwakrcit za den
gi ansstčwuǧjc, welmi laskawč a bedliwč slaU:
žila. Za wdčk tUpťla gč nemocnčl a srpké čťnčla
wýčitky, anaťwssecko, cožkolčzlé:sky kU KrčstU sr

gj prokazowalo, držela ža powinnost. Nleswatú
panna

Učiněna gesť gako člomčk, kterýž neslyssj,

a kterýž nemč: w ústech swúch odmlancinj,
(,Žalm 37, 15.) a zdwogťwssi peělčwost swaU,
ani tenfrúte gč neopUstčla, když ť sama na rU:
kaU byla nakažrna, ncobagjc, že se relé tčlo
nakažj. Tak obstarároala nemocnaU, až tato
Umřela, wždy gj tčssjc a sjljc; napotom gi Umy:
la a pochowala. A hle, rUce ǧegj oěistily sr
a zdrawčgssj se staly, než kdy gindčx.

Gťmi zase wdowa, gménem Llndrea, měla
Ua prsjch raka, ohyzdnaU lo nemor, wždy dňl

Sw.Katcťina.
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a dčxle se rozžjragjcj a Uesnesitelný smrad wy:
dčxwagjcj. Nťkdo gj nechtčl pro ohwzdnost ne:
nlocť a pro nelčbý zéxpach w nččem poslaužitč. J

tU obslUhowala Kateřčna š lciskau atrpčlťwostj,
8 weselau twčeťj rčmu gegj wyččssťugjc a zawa:
zugjc. Mezť tjm rozržrala se rčxna Ubohé ženy
tak welčre, že gčž téměť nebylo xnožno pro
smrad wydržeti, a zděelo se, že také Kareťina
klčsUe a tělesnost nad lčxskau swjtčzj. Ylč ona
zapčtlenčc swatým hněwem nad chaulostťwostj
swaU takto k sobě mlUwčla: ))Ty se ssljtjš se:
stry swé, krwj KrčsiowaU wykaUpené, gčssto
sama w tu, ano č w ohawUěgssj nčmoc Upa:
dnautč můžeš? Zčwť gest Bůh! to bez trestU nemú
sr stéetč,e:a sklontwssť twúř, tak dlmcho se na rozgje
třrnau rčmu djwala, až wsselčkau ossklčwost přr:

nxobla. uKtcrého
hrdčny skUtkowémohau se mč:
řitč š tjmto skUtkemslabé téro djwky? Nčmufjme se
žardjti nad swau chaulostčwostj, ǧčsstotak časio pod

galowúmť wýmlmoamč blčžnij
Na

tak

ččstaU a tak

newťel ďcibcl Umohem che,

slaužťtisezpjrčxmr?
UdatUaU lxisku za:

a znamčnage, ž:

nemocnčt žrna srdcr protč zlěmu opatťené Učmai,

použjwal gj kpomstč nad ncwčnnau pannaU.
Qn

gi přčmxtčl k nčwdťkU,

že sc za lčxsku hUč:

wem a nrnčnočstj odmčňowala, w šlau powěst
swataU pannU Uwádčla a gjzlťwým gazykem
spjlala, že prý, když od nj domů sč wracUge,
š gakýmsi mladjkem tagUč se schňzjwei:š Bržcr
roznčsla

se zlěc powčst

po

e Gsňn slowa sňmé sw. Katečiny.

celém městť, až i
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sestry z bratrstwa neaUhonné panně to předstjra:
ly 8 trpfýmč wýčilkamč, kterňž wssak na to wsse

nic gčného neodpowjdala, než: ))Qprade,

se:

stry mčlě skrze mčlost Krista Zežjsse, gá gsem
panna,(( a newděčné ženě nigakž se nemstila, o
to gediné Usilngjr, aby gi k požnčmj spcichané

kťiwdy a k pokúnj pťčwedla. Po wykonané
slUžbč Ufrýwala se w pokogjček fwůg, se modljc:
:Wssemohaurj Bože! chotč můg Ueymčlegssj, ly
wjš, že každé panny powčst gest welmi aUtlčx,
a že welmi Uebezprčno gest, stydliwost zasljbené
tobě choti pomlUwami prznčtč, neboť sčxm tomn
gsi chtčl, aby blahoslawrnčx Nodččka twň se za:

snaubila. Ty núpodobně wjš, žr toto ďcibel na
mne wymyslil, aby mne odwrútil od slUžbp,
gjž gsem se z lňsky k tobč podrobčla. Pomoz
mč medle, Bože můg, gessto znňš maU neaU:

honnost, a ncdopansstěg, aby starý had, Umn:
čenjm twým potřený, nade mUaU swjlčzil.e: Na
to zgrwil se gj gednau Pún, dwč koruny, ge:
dnU zlataU a gedUU z trnj w rUkaU drže, a
aby gedmx si wywolila, pxťckúzal. Načež ona:

oTy wjš, Pane, že chri w tomto žiwotě UmU:
čenj twého aUčastna býti, a že bolcsti twé mnč
k radostč gsaU,e a wžawssi koruml trnowaU
twrdč na hlawU si gi wstawila. Posléz gč na:
pomjnal Hospodčn, aby nepřestúwala choré ženč
slaUžiti, slibuge, že fwým časem dobraU powčst
gj nawrácti. Když se ale zlác powčst o Kate:
ťinč ť k matce gegj, Lapč, donrsla, brčmila gj

tato, ač ončm pomlUwúm erěťila,

wjre ne:

Sw..skateťčna.
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TU wssak wrhla se Ka:

teřan k nohčamgegjm, pokornč prach: ))Zda:
liž pak Bůh, matko neysladssj, pro newděčnost
lidj dennč mčlosrdenstwj gčm prokazowati pře:
sť.iwň? zdaliž pak Spasitel, když na křjži pnčl,
pro Utrpma ranhanj Ustal, dokonati wykanpenj
swčta? Wiž laska twé:, že opUstjmli ga chorau
ženU, nikdo se gj neugme, a že pak Umřjlimn
si Mame my býti přjččnaU grgj smrtť? Dabrl
gi swrdl a snad oswjtj gč Bčlh, že pokléskw sw:

poznae

Ll co pťedpow dala, stalo se

Zena

pomlauwačnčx poznala křťde, kterauž Ueauhomxé
panně způsobčla, odprosila gť, odwolala wcťegUč
wssecky pomlnwh a w neywětssjm hořť pykala
prowinčnj swého. Teď stkwěla se ctnost panny
U wčtssjm lrsku, než kdy gčwda :eZagčsté šplé
sanjm žjtč budan,

(Žalm 125, 5.)

kteťj še slzami rozsjwagjcť

Wraucnč: lciska sw. Katcťiny k blčžnjmu
gewila se zwlásstě w starosti o spasenj nesmr:
tedlných dussj. Qna hořela takměř celčt horlť:
wostj, aby hřjssnjka Ua cestu sprawedlnosii Uwe:
dla; nic gj nepřťchčxzeloza tčžko, grdnalo:li se
o zjskňnj poblaUzeného brasra, plakala, modlila
a postila se, bděla a nethžssjmu pokámj se po:

drobowala,

aby pro tak Ubohého stťlowúUj

Božj wyprosila, č pjsse se, že častokreite gedinú
pohled i neyžatwrzelegssj hťjssnjky obmčť“čil a le

ljtosti pohmxl; nikdo také od nj erdch.izel, aby
se nrbyl

nččemU dobrémU

pťčučil a

nončkad

18:.:

41 2

Dnbcn.

afpoň se polepssil. deož
ctnostný gest a od
Boha oschené očč mú,e řjkúwala, :,lenť držj
hťjssného člowčka za stwoťenj podlč obrazU Bo:

žjho stwoťené, a protož také w bezbožnij swé:
ho Boha milUge pro Boha.esTak kU p. gedna
sesťra z bratrstwa, gménem Palmerčna, beze
wssj přjččny Kateřčny welčce nenčtwiděla, nemo:

l!aUc gj ani widěti ani slysseti. Nadarmo gť
w nemoci nawsstěwowala Kateřťna a wsselikaU
slUžbU prokazowala; ani bljzkč: smrt ani pokora
a lciska swaté panny nebyla š to, šatwrzelč
srdce Palmerťny obmčkččti a Udobťitť, anobrž
wyhnati gi z domU leúzala. Trdy se gala Ka:
teřma,

na

kolena

scx UwrhnUwssť,

za UbohaU

žemx modliti, řkaUc: že nrwstane dřjwe, leť
bUde wyslyssenčx. Po tťrch dnech wzhlrdl Pém
na UstawičnaU modlith slUžebnice fwé a ofwj:
til zaslepenaU Pal:UrrinU, že poznawssi břjchy
fwé, hoťce ge oplaleč:wala, KateťinU ljtostně od:
prosila, a smjťcxna š Bohrm a lldmi žiwot
swůg dokonala.
Podobnč pťčweden gest rokU
1370 kU pok.inj gakýsi mčssťan Senčnský, Nn:
dreaš Raddťnč. Ten bohatec na zbožj pozema,
ské, chUd byl na ctnostč, ano nrprawostmiwsse:
ligakýmč welčce zprzněn. Na smrrelnč posťeli
nechtčl o smjřenj se š Bohem a o pořjzenj po:
slednjm ničeho wčdětč, š kněžjmi hrUbč žachú:
zcl, a tak U wččnau žěchUbUUbjhal. To Usly:
ssawssč Kateťťna, modlila se za nčxho témčř po
celaU noc a neUstala dřjwe, až se sixdce geho
obmčkčilo a on na Uswitč powolaw knčxze,kne:

Sw. .statcťčnae,
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smjrné rádosti wesskeré rodčny swé skraUsseUé
pokčmj wykoual.
Gťndy opčr byli dwa zlopowčstnj laUpež:
njcč k smrtč odsauzrni, krrřjž i na cestč kpo:
prawč ani té newmeussj znčxmky kagjcnosti UeU:
kažowalť, ano UeUstúle zločcččlč, a BohU se ran:
halť. Sw. Kateřťna wťdauc to, obreitčla fe we
wraucné modlčtbě k BohU, aby mťlostťwč na
ty bjdujky wzhlédnamč a twrdú srdce geǧčch
obmčkčťti reiččl. NagrdUaU Určchla ústa rana:
wčt odsauzenců, wšteklost se Umjrnčla, paprsslck
mťlosti Božj srdce prončkl, a osxč še wssjskrau:
ssenostj oplakčxwali zloťťny swé, brraUce seban
nadčgť smčlowcinj Božjho k poprawě. N tako:
wých pťjkladů by se mohlo Uwésti che, anť
žpowědnjk grgj, kněž Naimund, kterýž Ucim ži:
wot geǧj obssjrně popčsuge, prawj, žr nenj mo:
žno wypsatč, gak mnoho dobrého modlčrby a
ťeči gegj špůsobčlw, qale mnoho hřjssnjků se

obratťlo

gak Umoho zatwrželých a Uertných

zloččnců k poznčmj a Ua pokémj, a gak mnobo

prwé marnomyslnostj propadlých lidj k odťrknu:
tj se fwěta přčwedla.

Sw. Kateřiny aučťnkowéch blaboděgné ue:
zůstalo toliko Ua rodťnné město SienU obmezeno,
alebrž i do dalekých kragU se wžtahowalo, anť
z rožkažu Božjho Umohé resty do rošlťčných
wlastj konatč a wssude každěmU, bez ohledu na
staw a powolanj, wůli a saUdy Božj zwěsto:
wati mUsila, při čemž to bylo nrydiwněgssj, že

se na tisice lidj šbjhalo,

gako eriditelnaU
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traubau šwolcino, když nčkam pťčssla, a že té:
mčř gedenkaždý domů se wracel š pewným
pťedfcwzetjm, že prawé a stailě pokúnj konatč

buda

Rěco wyprawowati

o gegjm wytrženj, o

ncbeském zgewenj, o dčwotworné mocč, o ruhých
postech, bylobo přjlčš obssjrné; to ale zatagčri
nelze, gak welikai byla lécska geǧj ku Kristu Je:
žjssč, tak že pro samau tauhu po nčm až onr:
mocnčla, a když nemohla wyprositč, aby gi z
tohoto bjdného swěta ť sobě pomolal, aspoň o
to prosila, abn geho swatého UmUčenj stala fe
aučastna; načež Pčln rčmy swé gj wtsskl, aniž
čeho zexonitř bylo znamenatč, ačleoli bolestnč ge

cjtila. Mčlau také mčlost od Boha, wnitřnj
a mrawnj staw lidj k nj pťichúžrgjcjch poznatť,
rož bez pochyby se proto stalo, aby swň napo:
mjnčxnj tam mohla obrútitč, kdež toho byla ney:
wčtssj potťeba.
Gestli pťčchazely nčkdy ofoby
fmčlstmem zprzněné: odwracela wždy š newolj
twar, nemohauc smrdutý z nlch wwchazegjcj za:
pach snéstč mmč)řesnesil!celnýgcst fmilný ččstému ťlo:

wěkn; gak ol,dawněcmusi nečistota trprw býtť čť:

stým duchům a duchu neyččstssij, m Bohu!
:,Kterj

gsau w tčele (tčlesnj),

nemohaue (Řjm

Bohu

ljbilč fc

8 8) A kdož gesřš to po:

psatč, gak welčcc taužila po wečeři Paně, agak
welčkě slastč cjtjwala při stolu geho. Tu fpo:

gowala se dusse gegj 8 ij,

ǧehož mčlowala,

tu pťetýkalo srdce gegj neslýchanau radostj, a
často se sťňwalo, že wcčeěe Pčcnč gedinau

gegj

Sw.Kaseťina.
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notrawaU býwala, gakož to gisto gest, že ge:
denlerčxte od popelečnj Středy až do nanebe:
wstaUpenj Pňnč krom neywelebněgssj swčxtosti,
giž dennč přčgjmala, pra nic giněhoxnepožjwala.
Powčst o Kateřčnčnč swatosič, dťwotworné
mocť, o maUdrosij a prožťetelnosti roznesla se
w daleké krage, a mnohé důležčté wěcť proto
byly gj k porownúnj a k Ukončenj swčťeny.

Tak gť poslali
peži Řehořowť
š njm gednala
stolicj a obcj

roku 1376 Florentinané k pa:
do Yoťgnonu ď plnau mocj, aby
o newolech, kteréž mezi swatau
Florentčnskan powstaly. Yčkolť

tentokrčxte nťčeho nepořjdila,

pťedcc ža to po:

wzbndčla sw the,
u Uěhož U welké stala waž:
nosti, že se konečnč odhodlal swé pťedsewžetj
rychle wykonatč a ž Nďignoml do Řjma opčt
přesjdlťtť, gakž se roku 1878 dne lZ Zařj
sřalo Po smrtč Řehore wywolen byl Urban Ml.,
za gehož panowanj, gak fw Kateřťna byla
předpowčdčla, welké rožmyssky w cjrkwi sw. po:
wstaly, anť Urbanowť protipapež Klemenš fll.
na bok postawen byl, mage sjdlo š wčrnými
swýmť w Nwčgnonu. Sw. panna želela hořce
lak hnusného stawu sw. cjrkwe, a aUstnč i pj:
semně knjžata, kardťmily ť papeže kswornostť a
k sǧednocenj powžbnzowala. Urban U mčl
gč také we welké wažnostť, i do Řjma gi pro:
to powolal aby tjm snašegegjrady použjwati mohl
neboť nepochybowal, že Duch sw. w Uj přebýwá.
Nwssak mnohé prčxce a strasiť pro dobro
sw. cjrkwe podstaUpené a snňssené podryly ko:

„j 16

DUbrn.

nečnč bez toho gčž zemdlšnan tělesnau sjlu swaté

panny a uwrhly gť w ijč

na lože. Gi nr:

bylo tagno, žc dčrwno žúdanň doba pťčssla, kde
se š chotčm swým nebeským na wčky spogj.

Powolala

ducbownj swé bratry a sestry a mlU:

wčla k nčm: Ze

kdo sr chce službě Božj odr:

wzdatč, mUsj se odťjkqlč sebe samého ť wesske:
rého fwěta ť wsseho sřwoťenj, k čemnž neyprw:
nčgssjm a ncyaučinlčwčgssjm prostťedkem modlčt:

ba gest, anť modlčtba wssclikým ctnostem žčwor
dňwň i zrůst; že cožkolč nňš potkei, k nassemU
dobrémn sr děge, to žr pewnč wěřčri a núsle:
downč zceckonůBožjch i pťrdstawených poslUssni
býrč, obcowěmj cčzjho wssak nťkolč si wssjmali,
we wssem na wůlč Božj ohled brňtť múme, a
mnohé gčné ťcči. Nato prosila gťch w neyhlubssj

pokořr za odesstčnj, paklč by sr proti nim w
čem byla prowinčla, rozlanččla se š nčmi a
těssčla zarmanrených, slibugjc, žr prospčssněgssj
gťm bUde po swém rozlaučrnj, než až posud
bpla. Nato wyzpowjdala se ze wssrch pokléskň,
gichž si po celú žčwot wčdoma byla, a přčǧala
š neyhlubssj wraucnostj wrlcbnau swštost i po:
mazěmj, prosjc spoln, aby plnomocných odpust:
ků aUčastna fc stala. Rynj počala k smrtč pra:
cowatč, w Uchém gsaUc bogť ď nepťjtelem lčd:
ským, kterýž gj pťcdhazowal, že wsse, cožkolč čl?
nila, z marné žúdosti po chwňle lidské stalo se.

dNestalo se,a odpowěděla tU Umjragjcj panna
hlasem zřcgmým, frozumčtelným, :pro chwcilu
lidskau, ale gcn pro čest a chwčllu Božj.t

Sw.KateťčUae
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Ra to trwala ona gesstč chwjli Ua modlitbúch;
a když konečně dUsse tčlo oansstěla, zwolala:
:Pane,
w ruce twé poraUčjm dUssč swaU!e
a skonala dne 29. DUbna rokn 1380. gfaUc
teprw 3.3 let starúe Papež PiUš 1!. problčlsil
gi rokU 1461 za swataU, a Urban NU. přťkč:zal
swútek gegj swčtitč dne 80. DUbna.

Nozgjmúnj.
Swatčx Kateťan

pykala toho welmi bo:

lesťnč, že na radU swé festry stkspostnčgi, než
mjwala w obyčegť, fr sťrogila. Q! oč bolest7
něgi mčli by oni swětčlci toho pykatč, že odj:
wagj fe w ssat pohorssliwý a UeslUssný, že tjm
mnohého Určxžcgj a dUssť geho žabjgegj; oč bo:
lestUčgčmčlč by pykatč, že často mnoho hodin časU
Ueydražssjho grdčwé Ua sťrogrnj a sintčnj obč:
tUgj a

tjm

porročnnosťťj fwé

i křesťanské ť ob:

čanské zanedbčxwagj. Q kéžby slysseli aposstola
řkaucjho: :,Zbožj wasse shUčgr a raUcha wasse

od molů se pokazj!e (cf. Jak. Z, 2.) Katr:
ťčna zkusila to, že Bohu se neljbj marnost w
oděwU, gak asi protiwťtč se mU to mUsj, když
lidé wneslUssný a pohorsslťwý odťw fe oblr?
kagj gediné proto, aby se marnomyslnjkňm ža:
ljbčlč, a gak mohaU se tyto wyssňoťené aUstro:
gené laUtky BohU ljbčtč, gelikož fw. aposstol dj:
))Kdybych se lidem zaljbťli chlěl, slUžebnjkem

bych Krčstowým nrbyl.e

(of. Ǧallat.

1, 10.)

Kdo w marném a stkwostném odčwU si lčbUge
zagčsté že člowčkem grst lehkomyslným,
Uebo
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doděw

Dne.xenu

těla a fmjch zUbů a chod člowčka Uka:

ngj powahy geho, dj maUdrý Sirach.e (Sir.
19, 27.)
A Uechcrš:lč ža lrhkomoslného člo,
wčka držein býti, proč se tedy lehkomyslmšm
Ukangeš? N mnoholč asi tomU člowčkU žč:lr:
žj na fpasrnj geho, kterýž wsseliký čaš obracj
na ozdobcnj tčla, kterýž na ozdobenj dusse fwé
obrčxtstč !Učl? Welikélč asi čistoty w srdci ta:
kowého člowěka se naleza, ktrrýž swaU nečč:

stotu na tčle Uofj? Protož zagisté dj sw Cy
prčan: dStrogjšlč fe marnč a přjlčš proto
aboš giným se zaljbil: nrrci, že w srdci čist a
sthdlťwý gsi, neboť oděw ze lži tč winj,(( a

sw. Beruard prawj: xZewnj ozdoba gcst odčwU
mnčnčnjm, že ančtř gsi ohyzdný a pln mrz:
kostč,(( tak že sc welmč na nč slowa Pčmč hodj

řkach:

))Bčda wúm; neboť gste podobni hro:

bům zbjlem)m, freťjž, ač fe zdagj lčdem zewnčlťx

krúsnj, ale wnitč gsaUplnj wssjnečistoty. (Mat.

W, 27.)
xQděwem nrchlub se nčkdň.e (Sčr. 11, 4.)
wKteřjž se mčfkým rauchem odjwagj, w
domjch ťrúlowských gfaU.C (Mat. 11, 8.)
:oMagjce pokrm a čjm bychom se odjwali,
měgmež Ua tom dostč.(( (1. Tim. 6, 8.)
xChcč
aby ženy w odčwu slussnčm
(se modlilp) stydliwostj a sťřjzlčwostj ozdobUgjce
se a ne kadeřawúmi wlash, neb w zlatě, nexb
perlcich, neb drahém rausse, ale takž gakž slUssj
ženeim pťčznúwagjcjm

se kkřesťanskémU

nčxbo:

ženstwj skrzr dobrč skntky.(( (1.Tčm. Z, 8. 9. 10.)

Sw.Katcřina.
:aZen

wlasů,

ozdoba
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Uebuď zewnčlťnj w zpletčcnj

aneb obklúdécnj zlata, aneb w oblúčrnj

Uúdhcrného ssatsťwa: ale trn wnťtťnj člowěk, kte:
rýž grst skrytý w neporussitrlnosti pokogného a
krotkého ducha, kterýž gest pťcd obličegem Bo:

žjm bohatý.e

c1. Per. Z, Z. 4.)

Modlčtba.
Bože, Qtče nebrský, kterýž gsi něxď Uauččl
odjwatč se: raččž, prosjmr, také té mčlosťť nčUU
propůgččtť, abycbom Uéšpýchali pro odťw, ale
radčgč oblélealč sr w rancho pokory a newčnno:

sťť,tak abh erinnost
a pokora Uasse blčžnjmu
slaužčla k powsťúnj, gako hrdé a Ueslussné rau:
cho pohorssenj a k pčxdu mu bhlo. To mim
propůgč skrze Syna swého gednorožrného, genž
pro marnost nassj obnaženirsncisseti rúččl; genž

š Tebau a š Duchem Swatým
Uotč grst, po wssecky wčky wčknw.

euauuoSSduu

Bůh w ged:
Nmen.

Cdboab
žiwotů Swatých

w měsjri dUbUU.

Sn.

1 Žiwot sw HUǧan, bisk Ǧracianopolčranstého 1
ťo

l

t

sw Franrisska, zakladatele řádUPaUlaUů 14
sw. Marie Eǧyptské . e . . . . 29
sw. Nicharda, biskUpa . . . . . 40
sw. Jsidora,

pu

mxxufcdřm:dozu
quGU
u

xxxuguxxulluhexuu

bčskUpa Seočllského .

sw. Bincemča Ferreria
. .
sw. Cělestina, papeže . . .
fw. Wiléma, opata . . . .
bl. Hermana Josefa . . . .
bl. Ylberta
. . . . . .
sw. Waltera, opata . . . .
sw. Marie Kleofcissowp. . .
sw. Badema, opata . . . .
sw. Ezechiela, proroka . . .
sw. Terencča,Yfrčkana, Marčma

.

59

. . 67
. . 82
. . 86
. . 99
: . 108
. . 118
. . 129
. . lZZ
. . 140
Pom:

peja, Zena, Ylerandra, Theodora a

11.
12.

M

5

společUjků, mučednjků . . . . . 418
sw. Leona Welčkého, papeže . . . 1ZZ
sw. Sabp, mučednjka . . . . . 104

Ččlru

l3.

sw. Hermeneǧilda
. .
sw. Justina, mnčednjka .
bl. Lidwťny, pannh . .

14.

15.

sw.
17.

sw.
sw.

e

18.

l9.
20.
21.

sw.
sw.
sw.
sw. Ynselma, bťstupa

22d

sw. Epčpodčaa Nlerandra

23.
24.

sw.
sw
sw
sw.

25.
26.

.

. .
. .

.

.
.

z .

.

.

Wogtčcha, ll biskUpa Českého
Gčřj mUčedeka
.
Fčdelča ze Siǧmarlnǧ . .
Marka, ewangelisth . . .

sw. Klčta a Marcellina
sw. Basilea,

27.

bsskUpa .

.

.

.

fw Ynastasia, papeže . . .
sw Zčlp, panny . . . .
sw. Witale a manž Balersany

28.
udnU
guU
nnunu

29.
30.

.

sw thhma

a sw Theodory

sw. Petra, mučednjka
sw. Knteřťnp Sčensié, pannh .
pp.u.„

. 173
. 180
. 192

. 203
. 213
.
218
Joaťhťna Sčenskěho
. . .
Sjmeona, bistUpa . . . . . 226
Nudolfa, Wernera a Šťmona . 24l
Krescencia . . . . . . . 248
Leona xl., papeže . . . . . 253
Snlpťcja a Serďiltana, Domťtilly 265

sw. Petra Ǧonsaloč
.
sw. Thuribia, bčskupa .

16.

. .
. .
. .

. 974

. 990
.
.
.
.

300
819
892
ZZZ
. 342
e 847

.
.
.

. 355
. 3:59
. 870

. 876
. 886
. 898

